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Fotó: Marosi Viktor

 Az utóbbi időben kicsit
kevesebbet hallani Önről.
Mivel foglalkozik most?

Balázs
Fecó

Mozgalmas évet zártam, de
ami a legfrissebb hír, hogy
decemberben mutattuk be
a József Attila Színházban
az Angyalföldi ballada című
zenés musicalt, amiben a
Korál együttes, illetve az én
dalaim hangzanak el. Emiatt nagy év végi hajrában
voltunk, de szerencsére jól
sikerült a premier, és most
januárban 14-én és 26-án
újra megnézheti a közönség
az előadást. A rendező Verebes István, aki a Sikátor
című filmet adaptálta színpadra, ami a ’60-as években készült Törőcsik Mari
és Koncz Gábor főszereplésével. Verebessel régóta
terveztünk egy közös munkát. Alapvetően egy tragédiába torkolló szerelmes
történetről van szó, ő pedig most érezte úgy, hogy
ezt a produkciót az én dalaim segítik majd, mert illenek a kerettörténethez.
Bár jobban szeretek filmzenét írni, mert az közelebb áll hozzám, de a ’90-es
évek óta ez volt a második
színházi munkám, és ezt
is nagyon élvezem, mert
nagy kihívást jelent. Verebes fantasztikus érzékkel
válogatta össze a darabhoz
a dalokat – annak ellenére
is ezt mondom, hogy számtalan nagy slágerem végül
kimaradt.

 Miben más egy színházi
darabhoz zenét szerezni, mint
egy filmhez készíteni dalokat?

Nagyon sokban különbözik
egymástól ez a kettő. Vizuális típus vagyok, sokkal jobban
meg tudom jeleníteni az érzelmeket a filmvásznon, mint a
színpadon. Legalább is ezt hittem eddig, de a művésztársak
szerint és a visszajelzések alapján úgy tűnik, hogy ez most jól
sikerült. Talán csak a filmek
iránti szeretetem miatt hittem
ezt, mert nagy filmkedvelő voltam egész életemben, a francia
alkotásokon, Truffaut és Godard művein nőttem fel.

 Milyen tervei vannak erre
az évre?

Nagyon sok tervem van, többek
közt szeretnék új lemezt készíteni. Mostanában egyébként nagyon sok helyre hívnak a világ
különböző tájain élő magyarok,
így tavaly is egy ausztrál turnén
vehettünk részt Horváth Attila
barátommal. Az ottani magyarokkal való találkozás hatalmas
élmény volt számunkra. Már
csak azért is, mert én ahhoz a
korosztályhoz tartozom, aki
több évtizeden keresztül zenélt,
és többgenerációs baráti körrel
rendelkezik. 30-40 év után a
világ legkülönbözőbb pontjain
találkozom olyan régi ismerősökkel, akikre nem is számítottam. Fantasztikus érzés, hogy
ugyanott folytatjuk a beszélgetéseket, ahol abbahagytuk, függetlenül attól, hogy mennyi idő
telt el az utolsó találkozás óta.

 Ha végigtekint a saját
munkásságán, mit gondol,
mennyire tudott megmaradni
az eredeti zenei stílusánál,
vagy miben változott
leginkább?

Az én korosztályomnak hatalmas forradalmi változás volt ez
a zene, egy életérzést jelentett a
vasfüggöny mögött, amit a hatvanas évek és a Beatles megjelenése hozott magával. Olyan
szabadságot adott nekünk, amiről nem tudtunk, de ösztönösen
csináltuk, mert szerettünk volna
a zenén keresztül valami mást
mutatni az akkori zárt világban.
Repített minket a Beatles-jelenség, ami egyik pillanatról a másikra megváltoztatta a zenei
életet és az akkori fiatalságot is.
Az idősek egy-két évet jósoltak
ennek a folyamatnak, de eltelt
ötven év, és mára új társművészet lett – csak már másról szól,
mint a ’60-as, ’70-es években
vagy napjainkban. Ma már egy
kőkemény üzlet, ami a média és
a kiadók kezében van, de a mi
generációnkban megmaradt az
életérzés. Például hogy mit jelképezett a hosszú haj vagy egy
farmernadrág, és hogy milyen
érzés volt, mikor nem engedtek
be a saját koncertünkre…

 Az alkotás folyamatára
mennyire nyomja rá a
bélyegét, hogy azóta
megváltozott a világ és már
mást jelentenek ezek a dalok?

A saját korosztályom nevében
bátran ki merem jelenteni, hogy
mi erre tettük fel az életünket.

Az akkori kor zenészlegendái
szerettünk volna lenni, mint a
Beatles vagy a Rolling Stones,
vagy a többi akkori együttes.
Valami ellen tiltakoztunk a számainkkal. Nem véletlenül születtek olyan dalok is, mint pl. A
kőfalak leomlanak, hiszen ezek
többértelmű alkotások. Ma már
tudom, hogy a kőfalak soha nem
omlanak le, csak részben. De
ezek a dalok bármikor születhettek volna, túlélték az elmúlt
ötven évet, és a szövegeik a mai
napig igazak: a leírtak bármelyikünkkel megtörténhettek volna.
 Általában egyedül
dolgozik vagy a zeneszerzés
közösségi élmény?

Rendszerint egy nagyon régi barátommal és egyben szövegírómmal, Horváth Attilával
dolgozunk együtt, akivel idén
lesz ötven éve, hogy megismertük egymást – ez nem kevés idő.
Vele annyira egy húron pendülünk, hogy amikor meghall tőlem egy dallamvilágot, egyből
tudja, hogy miről írjon hozzá
szöveget, és mindig ugyanarra gondolunk. A sors hatalmas
ajándéka, hogy mi találkoztunk
és szinkronban vagyunk, ezáltal
a zene is a szöveggel. Ő nagyjából ugyanazt az életutat járta
be és ugyanolyan közegből jött,
mint én, talán ezért is értjük meg
egymást ilyen jól. A készülő új
albumon is vele dolgozunk, mert
már nagyon régen adtunk ki új
dalokat, és úgy érezzük, hogy ismét van közös mondanivalónk
a világról.

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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 Mit gondol a mai zenei
életről, vannak például
hasonlóan jó szövegírók,
és nagy jelentőségű
zeneszerzők, előadók?

Természetesen vannak nagyon
jó szakemberek ebben a szakmában, akik műfajtól, korosztálytól függetlenül bárkinek a
szájába tudják adni azt a mondanivalót, amit szeretnének,
profi módon. De nem igazán
találok egyéniségeket. Sok jó
hangú előadót ismerünk, de
nincs meg bennük az a plusz,
ami megfogja az embert. Őrült
információs áradatban élünk,
amiben nagyon nehéz fennmaradni zenészként. Ez egy életre
szóló pálya, amit ma már nagyon kevesen vállalnak szenvedélyesen. Nagyon hiányolom
azt az elköteleződést és megszállottságot a szakma iránt,

ami bennünk megvolt. Manipulatív lett az egész műfaj,
ráadásul ebből csak bizonytalanul lehet megélni, így előtérbe
került a pénz, a minőség rovására. Sokkal kevesebb az igazi egyéniség, az olyan előadó,
aki szinkronban van a dalok
mondanivalójával is. Számomra pont ezért hitelesebbek a saját generációm alkotói, például
Dusán vagy Demjén. Más lehetőségek voltak akkor, és mások
vannak most, de ezekkel élni
kell. Bár kétségtelen, hogy egy
nagy adag szerencse is nélkülözhetetlen ehhez a szakmához.
 Komolyzenei pályára
készült, mégis rockzenész lett.
A Korál együttessel hatalmas
sikereket értek el, a mai napig
koncerteznek. Ön szerint
minek tudható be a siker?

Valóban komolyzenésznek készültem gyerekkoromtól kezdve.
Aztán az jelentette a fordulópontot az életemben, amikor
egy véletlen folytán az 1968-as
Ki mit tud? elődöntőn egy meghívásnak köszönhetően a Neoton együttesbe kerültem mint
billentyűs. Végül ott ragadtam,
ekkor köteleződtem el végérvényesen a könnyűzene mellett.
A woodstocki fesztivál hatására
átalakult a világ zenei élete, és
megjelentek a progresszív, hard
rock zenét játszó együttesek.
Ennek köszönhetően alakult
meg a legendás Taurus együttes, ahol elkezdtem dalokat írni
és énekelni. Majd később megalapítottam a mai napig aktív
Korál együttest, amiben a Taurus zenei hagyományait vittük tovább. Hasonlóan a többi
akkori zenekarhoz, akik még
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most is zenélnek, mi is
azoknak játszunk, akik
a mi dalainkon nőttek
fel, illetve az ő gyerekeiknek, akiknek mi
voltunk az első zenei
élménye. Szóval mi egy
többgenerációs, osztálytalálkozós zenekar
vagyunk. Azt hiszem,
azért tudtunk fennmaradni
ilyen hosszú időn keresztül,
mert egy dallamosabb, líraibb
vonalat képviselünk, ezáltal szélesebb közönséghez juthattunk
el. Évente 30-40 koncertet csinálunk még most is, de ma már
nincs kényszer, hogy mit vállaljunk el.
 Idén terveznek valamilyen
nagyobb eseményt az
együttessel?

Bár a lemezkiadás mára szinte
halott, de a régi közönségünknek tartozunk egy új anyaggal, ami mostanra gyűlt össze
az élményeinkből. Egyébként
a fellépéseim hetven százaléka előadóestekből áll, így volt
ez a tavalyi ausztrál turnén is.
De rengeteg felkérést kaptunk
idén is: tervben van egy kanadai-amerikai, illetve egy argentín-brazil utazás is, mivel
meghívtak az ottani magyarok,
szóval ebben az évben az utazásról szól majd az életem.

 Az önálló fellépések és a
Korál együttes mellett egy
másik formációval is dolgozik,
a Balázs Fecó Banddel. Ez
most a háttérbe szorul?

Természetesen itthon is fogunk
játszani ezzel a felállással, amiben a Korál repertoárját a saját
dalaimmal kibővítve adjuk elő.
De az esetek többségében egyedül szoktam fellépni élőben, bár
ez manapság már ritkaságnak
számít. Egy példa az érdekesség
kedvéért: egyszer egy falunapon jártunk, ahol déltől éjfélig
különböző zenekarok léptek
fel ugyanazon a színpadon. Az
egyik helyi technikus megkérdezte, hogy vadászom-e. Nem
értettem, miért kérdezi, de kiderült, hogy az egyik kis hangszeremre gondolt, aminek a
tokja egy laikus számára úgy
tűnhet, mint egy vadászpuska tok. Mikor elmondtam,
hogy azért hoztam magammal, mert élőben játszom, teljesen elképedt. Ez a történet
abszolút leírja a mai helyzetet.
Az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy – anélkül, hogy bárkit bántanék, de – a hirtelen lett
zenészek odamennek, felteszik
a CD-jüket, tátognak egy kicsit, majd felveszik a gázsit és
távoznak. Ezt én felháborítónak tartom, egyrészt mert ez a
közönség átverése, aki így arra
veszi meg a belépőt, amit már

otthon is hallott. Másrészt azért is, mert sok
esetben valószínűleg kiderülne, hogy playback
nélkül sokan valójában
még fél órát sem tudnak énekelni, ha egyszer rákényszerülnek.
Nehéz a celebvilágban
életben maradni, bár
én nem panaszkodhatok: szerencsém van, a mai napig hívnak fellépésekre.
 Minek tartja magát
leginkább? Zeneszerzőnek,
énekesnek vagy zongoristának?

Egy nagy gyereknek. De a viccet
félretéve: egy saját dalait előadó
zenésznek. Lehet, hogy más el
tudja énekelni a dalaimat jobban, de úgy biztosan nem, ahogyan én, és azt hiszem, ez az
igazán fontos, mert ettől lesznek
hitelesek. Ezt keresem a mai fiatalokban is, de nem igazán találom. Az sem véletlen, hogy a
tehetségkutatókban ugyanannak a tíz korombeli előadónak
a dalait használják fel – nyilván
azért, mert ezeknek a daloknak
valóban van mondanivalója,
ami ma már kevés műről mondható el. Nem értem ezt a jelenséget, hiszen születnek jó dalok
jó előadóktól, de valahogy mégsem találkozik az előadó magával a dallal és a közönséggel.
Pedig fontos, hogy ez egyszerre
megvalósuljon.

 Több interjúban
is elmondta, hogy a
szívinfarktusa és a fia születése
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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után átrendeződött a
fontossági sorrend az életében.
Ehhez ilyen nagy jelentőségű
események szükségesek?

Szerencsés embernek tartom
magam, hiszen a mai napig abból élek, amit szeretek, és ez a
legnagyobb adomány a sorstól, hiszen én ebben találtam
meg önmagamat – de a boldogsághoz legalább ilyen fontos az egészség is. Úgy alakult,
hogy későn lettem apuka, de
én hiszek a sorsszerűségben,
hogy ennek így kellett lennie,
és úgy gondolom, jókor érkezett a fiam. A legsikeresebb
időszakunkban, ahol évi 400
koncertet adtunk, jártuk a világot, nehéz is lett volna gyereket
nevelni. Nem volt még mobiltelefon, rendszertelenül éltünk,
én pedig sajnos otthonról hoztam a szokást, erős dohányos
voltam fiatal korom óta. Végül
ezek a tényezők eredményezték az infarktusomat, ami miatt
szükségessé vált egy bypassműtét. Ezután valóban újjászülettem, az ezt követően kiadott
első albumom címe is ez lett.
Nem sokkal később kaptam egy
meghívást egy privát fellépésre,
ahol egy rajongómnak születésnapja volt, és az volt a meglepetés, hogy elénekeltem neki egy
dalt. Kihívásnak éreztem, mert
ilyen felkérés még nem volt a
pályafutásom során, így elvállaltam. Aki ezt az egész fellépést leszervezte, később a fiam
édesanyja lett, már 18 éve tartozunk egymáshoz, szóval filmbe
illő az egész történet.
8

 Hogyan vigyáz az
egészségére?

Alapvetően egy lusta ember
vagyok, a sport nem kifejezetten a kedvenc tevékenységem.
Bár régen fociztam, de a mec�csek utáni sztorizások közben
annyit ettünk és ittunk, hogy
végül egy-egy „edzés” többet
ártott, mint használt – kilókban. Így aztán abbahagytam a
sportot. Az egyedüli hobbim
a horgászat: amikor lehetőségem van, elmegyünk a fiammal
például Balatonon egy kicsit
kikapcsolódni, és a kocsim csomagtartójában is mindig van
egy összecsukható horgászbot.

 A fia hamarosan befejezi
a gimnáziumot, és pályát
kell választania. Őt mennyire
izgatja a zene világa?

Egy kicsit sajnálom, hogy ő nem
viszi tovább a stafétabotot, pedig
szerettem volna. Őt ez sosem izgatta annyira, egyszerűen elment
mellette a zene. De valószínűleg
én lógok ki a családból, ugyanis
rajtam kívül senki nem lett zenész. Ugyanakkor örülök, mert
nagyon jó nyelvérzékkel áldotta meg a sors, már nyolcadikosként felsőfokú nyelvvizsgát tett.
Így inkább a nyelvtanulást erőltetjük nála, hiszen ahány nyelvet
beszél, annyi ember lesz belőle.

 A sitkei kápolna felújítása
végérvényesen összeforrt
a nevével. Fontos Önnek a
társadalmi szerepvállalás,
vagy valamilyen személyes
kötődés miatt segített?

A nyolcvanas évek közepén Sárváron játszottunk a Korállal, de
szállásproblémáink voltak. Végül három kilométerre onnan,
Sitkén, egy kastélyszállóban fogadott minket a tulajdonos, Kovács Ferenc és családja. Az esti
vacsora közben láttunk egy riportot a tévében, ami arról szólt,
hogyan újított fel egy Párizs
melletti kálváriát egy magyar
művész, Ciffra György, amiben
később ő maga adott zongoraesteket… Innen jött az ötlet, hogy a
romos, de gyönyörű sitkei kápolnát újítsuk fel, ami egyébként egy
gróf kastélyához tartozó családi
kápolna volt. A zenész kollégáim, Kovács Ferenc, valamint a
falu lakosainak segítségével megszerveztük az első segélykoncerteket. Az István, a király című
rockopera bevétele lehetővé tette, hogy 1990-ben visszaállítsuk
eredeti állapotába a kápolnát
mind belül, mind kívül. Azóta
a Kápolnáért Kulturális Sportegyesületet üzemeltetjük, aminek
tiszteletbeli elnöke maradtam, a
koncerteket pedig továbbra is
megszervezzük minden év augusztusának utolsó szombatján. A kápolna falain belül más
társművészetek is otthont kaptak, így különböző kiállítások
és komolyzenei események gazdagítják a programot. Sikerült
fellendíteni a falu életét is, a lakosság száma megduplázódot,
én pedig nagyon büszke vagyok
arra, hogy részese lehettem egy
ilyen nagy és önzetlen társadalmi összefogásnak
Szentkuty Nikolett

A

WWW.KULTURPART.HU

ajánlja:

Jön Jörg Widmann! Ő az, aki ha kell, humoros, ha kell, provokatív, és ha kell,
fennkölt és lírai. Muzsikája egyszerre nevet és sír – nehéz kikerülni az intenzív
hatása alól, pláne akkor, ha a Budapesti Fesztiválzenekarral lép fel. A világhírű
művész január 24-én egy teljes szerzői estet szentel nekünk a Budapest Music
Centerben. Widmann valódi zenei polihisztor: estéit a világ legnívósabb
színpadain tölti, mint az egyik legkeresettebb klarinétművész, éjjelente pedig
remekműveket komponál, amiket aztán le is vezényel. Túlságosan kíváncsi ahhoz,
hogy csak egy dolognak éljen. Ugyanolyan örömmel nyúl Mozarthoz, mint egy minimalista kortárs
darabhoz. Imádja Magyarországot és az itteni közönséget, ezért is szeret együtt zenélni a Budapesti
Fesztiválzenekar művészeivel. A színes kamaraprodukciókból felépülő koncert tele lesz szerelemmel,
humorral, iróniával, virtuozitással és csapongó fantáziákkal – olyan művekkel, melyeket hallgatva
igazán szabadjára engedhetjük a képzeletünket. Érdemes ott lenni január 24-én a BMC-ben.
Újra felzúg a sok ezer köbcenti, kiengednek a légfékek, és Budapestről Fehérvárra repíti a
színházrajongókat a hatkerekes csodabusz, a Vörösmarty járat. Akik január 25-én felszállnak
a kényelmes különbuszra, az Augusztus Oklahomában című világhírű darabot nézhetik meg a
Vörösmarty Színházban. Az előadást követően egy pazar vacsorán is
részt vehetnek, amelyet a darab főszereplőinek körében költhetnek
el, majd ezt követően visszaindul a busz a fővárosba. Akit érdekel ez a
különleges lehetőség, az írjon a jarat@kulturpart.hu e-mail címre!
És ha már Vörösmarty, akkor Weöres! Pontosan két évvel ezelőtt,
január 22-én, a magyar kultúra napján, a Kultúrpart születésnapján
mutatták be a MÜPA-ban a Weöres Sándor Rockandroll című,
kisiskolásoknak szóló zenés darabot, melyet Novák Péter hívott életre
barátai segítségével. Most ugyanezen a napon, de a Vörösmarty
Színházban, Székesfehérváron várják a gyerekeket egy szó szoros
értelmében fergeteges előadásra. A darab Weöres Sándor azon szövegeiből építkezik, amelyeket
mi is sokszor hallottunk gyermekkorunkban, és a mai napig ismerősen csengenek a fülünkben. De
az ismert sorok új ruhát öltöttek, és a színpadon játszó zenészek igazi rocksztárrá változtatták a
költő szelíd figuráit. Ideális program a 12-16 évesek számára.
Szintén a Magyar Kultúra Napja alkalmából, de Budapesten láthatják
január 22-én 20 órától a népzenét az elektronikus zenével ötvöző
Holdviola zenekar koncertjét a KMO Művelődési Házban. A gyönyörű
Junior Príma Díjas népzenész és énekesnő, Török Tilla és zenésztársai,
Farkas Péter és Gál Lajos látványos, minőségi zenei előadásokat állítanak
színpadra, melyek különleges élményt nyújtanak a közönségnek a zene,
a tánc és a vizuális művészetek bevonásával. A zenekar története során eddig közel 200 élő
koncertet adott Magyarország, Erdély, a Felvidék és Kárpátalja különböző területein, és többször
dolgoztak együtt olyan kiváló zenészekkel, mint Nikola Parov vagy Herczku Ágnes. Akit érdekel
a kispesti koncert, az bővebb információt a www.kmo.hu oldalon talál.

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…

Dogossy Katalin

A boltmánia és az evéskényszer

J

anuár tájékán, fölösleges karácsonyi ajándékok romjai
közt, fölöslegesen felszedett
kilók súlya alatt roskadozván,
egyáltalán nem érzem jó magam. Rájöttem, hogy szenvedélybeteg vagyok.

E

gy tanulmányból megtudtam ugyanis, hogy bár
a közvélekedés csak a drogosokat, az alkoholistákat, meg
a szerencsejátékosokat tartja
szenvedélybetegeknek, de ez
tévedés. Vannak függőségek,
melyeket bár nehéz észrevenni, attól még kórosak. Ilyen
az evéskényszer, a munka- és
boltmánia, a sport- és az internetfüggőség. A felületes szemlélőnek az ilyen embert ismerve
úgy tűnhet, az illető azért sportol, hogy egészséges legyen,
azért dolgozik annyit,
mert szorgalmas,
azért eszik,
mert éhes,
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és azért ül folyton a számítógép előtt, mert a munkája oda
köti. Sokáig hajlamos voltam
ezt gondolni magamról is. Pedig közel sem biztos, hogy ez
így van.

M

ikor számít az ember függőnek? Akkor – legalább is
a szakemberek szerint –, ha élete egyéb tevékenységei rovására
vesz el időt ilyen szenvedélyekre, ha kevesebbet alszik, ha nem
lehet kimozdítani sehová, zavaró életmódváltozásai vannak.

I

nnen tudom, hogy függő vagyok. Ünnepek előtt betegre
vásároltam magam. A gondolat betegített meg, hogy men�nyit költöttem. De ez sajnos
csak az egyik szenvedélyem.
Az is gyakorta előfordul velem,
hogy bár nem vagyok
éhes, mégis

eszem. Eddig azt gondoltam,
hogy a stresszt vezetem le így.
De most már tudom, hogy
nem. Szenvedélybeteg vagyok.
Evéskényszeres. Gyakorta kapom magam azon is, hogy bár
nem kéne, a munkán töröm a
fejem, és folyton meg akarok
felelni. Ráadásul túl gyakran
lógok a neten. Kevesebbet alszom, mint szeretnék, és mostanában kimozdulni sincs túl
nagy kedvem.
Szóval beteg vagyok.

U

gyanis a munkamánia, a
túlzásba vitt sportolás, a
vásárlásőrület, az internetfüggőség, de a túlzásba vitt megfelelési kényszer is betegség.
Állítólag. Egyszer beszéltem erről dr. Funk Sándor addiktológussal, aki azt mondta, az a baj
a függőségekkel, hogy szabályozhatatlanok. Az örömet adó
tevékenységek csakúgy, mint a
hozzászokást okozó szerek – a
nikotin, az alkohol, a különféle drogok, csokik –, ugyanoda kapcsolódnak az agyban,
ahová a természetes úton is
termelődő endorfinok. A különbség azonban az, hogy
amíg a szervezet megálljt
tud parancsolni a belső endorfintermelésnek, a
kívülről bejuttatott

örömökkel szemben kialakul
egy olyan tolerancia, amely
mind több és több tevékenyég,
vagy anyag bejuttatását igényli az elégedettség előidézéséhez.
Ugyanakkor hiánya elvonási tüneteket, boldogtalanságot,
depressziót okoz.

H

a ez így van, hát biztos,
hogy én beteg vagyok. Hiszen egyre többet dolgozom. Mi
más lehet ennek az oka, mint a
függőség? Egyre több csokoládé
elfogyasztására van szükségem
ugyanannyi öröm előállításához. S a fogyókúra meglehetős
boldogtalanságot, sőt depres�sziót képes okozni. Ezért nem is
tudok fogyókúrázni.

A

szakemberek azt mondják, a függőség típusának
kiválasztásában jelentős szerepe van annak, hogy mely életkorunkban ért minket sérülés.
Hogy ezt megállapíthassuk,
nem árt ismerni életkoronkénti feladatainkat.

D

olgunk a világban minden életkorban más. 10
éves korunkig tart a gondtalan gyerekkor. Ilyenkor a
szoros anya-gyerek kapcsolat segítségével tanulunk meg
szeretni, elfogadni az intimitást. Az anyai szeretet ágyaz

meg az ambíciónak, az akaraterőnek, a küzdeni tudásnak.
Szeretni, önmagát becsülni, a
világot szépnek látni csak az
tudja majd, aki szeretetben nő
fel. Aki gyerekkorában nem
kap elég szeretetet, gyakrabban nyúl felnőttként valamilyen pótszerhez. 10-20 éves
korunk között jön el a felnőtté válás, az önismeret, az önbecsülés kialakulásának ideje. A
10-14 éves kor az apáké, akik a
felnőtté válás első lépcsőjeként
leválasztják a gyereket a szoros
anyai köldökzsinórról, hogy
néhány év elteltével elengedjék
ők is a kezét. 15 és 20 éves korunk között alakul ki a lázadás
kora. Aki ebben az időszakban
nem nő fel, örökre infantilis
marad, s élete jelentős részét
játékkal, esetenként szerencsejátékkal tölti majd. 20-30 éves
korunk a szerelem, a párkapcsolatok kialakulásának kora.
Aki ebben az időszakában nem
ismeri meg a szenvedélyes szerelmet, szexfüggővé válhat. 30
és 40 között legfontosabb feladatunk a karrier, az egzisztencia kialakítása. Kevés példa
van arra, hogy aki ezt az évtizedet kihagyja, idősebb korában karriert csinál. Ha viszont
ezt elmulasztja, könnyen válik
alkoholistává. 40-50 éves kor
között jön el az anyagi jólét

megteremtésének időszaka, de
a túlzásba vitt karrierépítés is
könnyen sport- és egészségfüggőségbe sodorhat. 50-60 éves
kor között kezdődik a bölcsesség kora, persze nem mindenkinél. 60 fölött pedig a világ
megismerésének igénye erősödik fel. Ez az utazások kora.
Szerencsés társadalmakban az
idős emberek életük jelentős
részét utazásokkal tölthetik.
Ha dolgunkat bármely életszakaszban nem végezzük el,
mondják a szakemberek, függő
személyiséggé válhatunk és az
igazi örömök helyett drogok,
gyógyszerek, káros szenvedélyek hálójába sodródhatunk.

M

int én is, aki a bölcsesség s a világ utazások
általi felfedezése helyett még
mindig a billentyűket verem,
az unokámnak félretett csokit lopkodom és az anyagi jólét elmulasztott megteremtése
helyett a boltokban kóborolok, hogy kicseréljem mindazt,
amit karácsony előtti boltkórosságom miatt beszereztem.
Így aztán szükségtelen karácsonyi ajándékok romjai közt,
fölöslegesen felszedett kilók
súlya alatt roskadozván várom,
hogy elmúljon a tél. Ez a végeláthatatlanul hosszú, hideg, sötét és barátságtalan január.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Üzenet a Földről

Novák Péter

filmet. Kis asszociációval minden kockája analóg a meghirdetett közösségi kultúrkampffal...
Pi élete – gondolom sokak
számára ismerős a cím, de akár
... Tán nem akad el szavunk,
Képezzük magunkat és egy- film is; 2012-ben mutatták be
majd illetjük magasztos jelzők- mást, akárhogy is! Mások ál- a tajvani származású Ang Lee
kel a művészettörténet kultúr- tal? – ha jó a minta, miért is ne, mágikus, misztikus alkotását.
héroszait, midőn az Istenit így írók és költők, rendezők és Cselekménye majdhogynem
érezzük műremekeikből?
színészek, képzőművészek és abszurd, miszerint egy állatkert
... És nem az újjászületés re- muzsikusok alkotásai, maga a lakóit szállító teherhajó tragéményét, a halál feletti győzel- művészettörténet üzen majd a diáját idézi fel a főszereplő tolmet igéri a lélektisztító katarzis földröl 2016 minden havában, mácsolásában. A gőzős nyílt
terveim szerint.
vízen süllyedt el, mindössze az
élménye?
Ami fent van, az van
akkor még kiskamasz főlent – szól a tanulságtétel
hős, és néhány vad éli túl a
„ eremteni valamit a semmiből (...)
a történelem kezdetétől, s
szerencsétlenséget; együtt
felépíteni a szabadság, az értelem és
érvényes napjainkig. Így,
sodródnak hetekig egy
a méltóság világát egy néma és üres
akkor és csak akkor, azért
mentőcsónakon, legalábbis
univerzumban: ez úgy hiszem, igazi
és nem másért érdemes
elmondása szerint. Fikció
emberi kaland volt...”
elindulni a függőleges léés valóság mind szürreáliHankiss Elemér
lekszédítő meredélyén,
sabban keveredik a film so1928-2015
hogy a teljesség igényével
rán, míg nem a felnőttként
koordinálhassuk mindemlékező túlélőt faggató
Nem újdonságokkal, viszont riporter rákérdez a történetszökét tengelyét életünknek. Minden más kihívás esetén győz a meghatározó élményekkel, nem vés hitelességére. A válasz, vagy
gravitáció. Csak idő kérdése, sznob válogatással, de szem- inkább visszakérdezés, önmahogy mikor.
léletformáló klasszikusokkal, gában a tanítás: ha valóban két
Nem mondom, a kezükben nem elérhetetlen, hozzáférhető történet van, de mindkettőben
tartott magazint viszonyítási tartalmakkal – szó, mint száz elnyel egy hajót a tenger, elpuszpontként ajánlanom mindeh- nem programot ajánlok, hanem tul egy család, a mentőcsónakhez több, mint erős túlzás, de ajánlok egy programot! Virtu- ban egy gyerek is sodródik,
a korábban tett példányszám ális olvasójegyet, színházbérle- aki leírhatatlan szenvedéseken
– lélekszám valószínűsítésre tet, filmklub-tagságit, múzeumi megy keresztül, melyik verziót
hivatkozva, legalább megbíz- belépőt, koncertkupont, hátha. szeretnénk inkább hallani? Azt
ható alap lehet, egy ilyen lap! Megnézik, elolvassák, meghall- amelyikben állatokkal, vagy azt
Tartalmi elkötelezettségünk- gatják, tán még beszélnek is róla, amelyikben emberekkel utazik?
höz tán nem fér kétség en�- mikor összefutnak. A többi meg A filmhez részben, most indunyi év után, és jó tudni azt majd alakul, magától...
ló kalandunkhoz egészében ilis, hogy nem vagyunk egyeIllúzió? Lehet. De hogy rög- lik a megrázó bölcsesség; nem
dül. Hát akkor? Elvégre er- tön eleget tegyek vállalásomnak csak öröklétünk, ezen létünk is
re érdemes építeni, de Bábel már most, az új esztendő rovat- fantáziánk feltétele, különösen,
tornya helyett közösségeket, tematikáját bemutató sorok- hogy a világ már önmagában
hoz is rendelek, mégpedig egy több, mint egy illúzió.
mindenfelé!

Önképzőkör mindenkinek

Mi más? Ha már az áradó információ ön- és közveszélyes,
képezzük magunkat és egymást, akárhogy is!
Jogos. Mégis, pardon, hogy
bocsánat, de jelenteném: széles
e történelmi hazában eddig sem
volt hiány hasonló körbeülésekből! Kicsi vagy nagy, kocsmai vagy kávéházi, kizárásos
vagy beléptetős, elvtársi vagy
polgári, sorolhatnók napestig.
Hej, módfelett kedvünkre való az ilyetén össznépi diskurzus, ahogy mondani szokás,
még ha sok veleje nincs is. De
legyen, tömörüljön a tömörülni vágyó par excellence, legyen
néki platform, mondhassa el a
magáét! Hajrá és mert!
Hogy miféle tárgykörökben, kérem alássan!? Erről igazán megoszlanak, s koronként
is mások a vélemények. Mert
azt sosem lehet tudni kis kezét
csókolom, hogy férfitársaságban
kecsesen ringó fecskéről, vagy
recsegve... mindegy kecskéről
beszélnek? Ne adja Isten, káposztástul! Summa summárum,
ha van is kompromisszum, azt
előbb-utóbb az erősebb félnek
kell egészségesen kisajátítania
mifelénk. Punktum.
Nos, nem holmi öncélú
publicisztikai hóbort kívánt
lenni a bekezdés nosztalgikus stílusgyakorlata, annál inkább – a jelen időminőségénél
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tágabb – kritikus általánosítás!
Tetszik, nem tetszik, közösségi eszmecseréink során jellemzően oda kívánunk betekintést
nyerni, hova minek? A hiányés az igazságérzet, az elkeseredettség, az együttes élményként
megélt félelmek rendszerint vertikális irányba keresnek okot és
okozatot; jó, hogy alá és fölérendeltségek préseinek réseiben
okoskodunk, szüntelen. Hogy
mi újság horizontálisan, ki tudja? Úgy tetszik a magunk fajta,
a mi szintünk, a méreteinknek
és lehetőségeinknek megfelelő,
sehogy nem akar fókuszba kerülni! Nehéz is ezt a globálist lokalizálni, ha csak nem fordítva
izélni a másikkal össze. Amúgy
vélelmezem, lennének megoldó emberek elegen... Ha már
gondolat kísérlet: a Szimpatika
magazin 200 ezernél is több érdeklődőhöz jut el havonta – meg
sem saccolva a másod-, harmadfelhasználókat – mint az ország
legnagyobb példányszámban
megjelenő ingyenes havilapja. Témaérzékenysége, az olvasók empatikus hajlandósága, a
közel évtizedes kapcsolattartás
akár egy értékrendi hálózatot is
feltételezhet a számok mögött,
s ezek valódi ok és okozati ös�szefüggések, mintsem számító
stratégia, vagy kötelező smúzolás az elfogadás reményében!
E népes merítés tapasztalatait

is alapul véve, de leginkább a józan ész szabályai szerint, nem
lehetne immáron kérdés, hogy
mi és mitől fontos, mit zárunk
ki, és mit engedünk be törékeny
mindennapjainkba? Hogy hatalmi, érzelmi vagy értékrendi
hierarchiát követünk?
A fent fogalmának definiálása, az égi megszemélyesítése kultúrtörténetünk ősi, talán
elsődleges toposza, hogy aztán
pro és kontra áldjuk, vagy szidjuk mindazt, mit vele azonosítunk. Kialakuló mítoszaink
számtalan kultuszt teremtettek,
nyomán pedig az ismert vágányra állt a társadalmi evolúció.
Hajrá és mert; tanultunk eleget drámai állomásairól mindannyian. Ahogyan arról is, bár
töredékeiben az összefüggéseknek, hogy e létezésmitológia
– mondhatni az istenek leszármazottaiként üdvözített törzsfőnökök, vallási vezetők, fáraók,
királyok, császárok, diktátorok,
üzletemberek, politikusok felett
– önálló entitásként életre hívta A MŰVÉSZETET is, avagy a
kevés hasznos képesség egyikét,
tekintve az emberi létezés anomáliáinak kompenzációs lehetőségeit...
... Hát nem az égbolt vágyott
mása az ösztönös önkifejezés produktuma, mely népművészetként,
folklórként a világ minden civilizációjának egyedi jellemzője?

T
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Polgár Teréz Eszter

Igen, ez hozta az ismertséget.
Bár már előtte is bőven fellépegettünk a punk-zenekarunkkal, meg egy latin formációban
is próbálkoztunk. De az első
megasztáros nagyszínpadi fellépés után éreztem meg, hogy
képtelen vagyok visszamenni
az irodába, és hogy nem csak
hobbi-szinten szeretnék játszani meg énekelni, mert igazából
mindig ezt akartam csinálni. Egyébként a zenélés szintén apuhoz köt. Ő gitározott,
és én kisgyerekkoromban ott
prüntyögtem vele. Mikor a szüleim elváltak, és hazaköltöztem
anyuval, már tudtam, hogy a
zene az életem. Előbb alapítottam a suliban zenekart, mint
hogy 12 évesen elkezdtem gitárt tanulni.

Címkék nélkül

N

em szállt el, nem szedegetett föl sztárallűröket. Torres Dániel ugyanolyan, mint 10 éve, amikor 23 évesen feltűnt a Megasztárban. Szerény, helyes srác, akiből néha előbújik az ördögfióka énje is. Szerencsére.
Így nem bánja, ha nem ő folyik a csapból, és örülni tud, amikor olyan
cikkek jelennek meg róla (csupa nagybetűvel), mint hogy Torres Dani
pszichiátriára került (tényleg, de csak egy színdarabban). Nem nézegeti
magát órákig a tükörben, melyik szögből készülhetnek róla a legjobb
fotók. Ami érdekli, az a zene és a játék. Sok-sok formában.
Ecuadorban éltél hatéves
korodig. Mire emlékszel ebből
az időszakból?

lenyomható kilincsek voltak.
Érdekes, hogy mi válik fontossá egy gyereknek.

Apukám ecuadori, de beszél
magyarul, mert Budapestre
járt a műszaki egyetemre. Itt
ismerkedett meg anyukámmal, innen mentek ki együtt
Quitóba. Én már ott születtem. Azt fel tudom idézni, amikor az óvodában a nyakamba
szórtak egy vödör homokot, de
más emlékem igazából nincs.
Úgy látszik, ez elég traumatikus volt. Négyéves koromban
jártunk Magyarországon először, és mikor két év múlva
ideköltöztünk, emlékeztem,
hogy már jártam itt. De csak
az emlék emléke van meg, ezt
biztos ismered. A Budapestre
településünk utáni időszakból az maradt meg leginkább,
hogy az ecuadori gombos kilincsek helyett itthon rendes,

Az ecuadori családoddal
mennyire sikerült/sikerül
tartanod a kapcsolatot?

14

Amennyire a távolság ellenére
lehetséges, nagyon aktív a kapcsolat. Ebben az internet sokat
segít, de évente egyszer biztos
ki is utazom apuhoz; most a
barátnőmmel mentem. Apám
szintén jár Magyarországra,
üzleti ügyei vannak itt. Ami
még nagyon fontos, hogy rendszeresen túrázom az ecuadori
családommal meg a kanadai
és amerikai barátaikkal, kb.
ugyanazzal a csapattal. Apám
hivatásos hegymászó volt, én
is imádom a hegyeket. Egy éve
voltunk Nepálban, előző évben Afrikában. Afrikába úgy
mentem ki, hogy semmi időm

nem volt előtte ráedzeni. 1000
m-ről indultunk, úgy mentünk
fel a Kilimandzsáró platójára,
ami 3200 méter. Az első nap 30
km-e után másnap alig bírtam
megmozdulni, de muszáj volt,
mert senki nem vesz a nyakába. A platón mentünk körbe,
10 napon át, így akklimatizálódtunk. Nepálban az Annapurna túráját csináltuk végig.
Ez egy hegylánc, a Himalája része. A völgyben kezdtünk 800
m-en, 11 nap alatt, hordárokkal 145 km-t tettünk meg. Az
utolsó szakaszon 4800 m-ről
mentünk fel 5600-ra. Fantasztikus élmény volt!
Véletlenül pont utazásszervezést tanultál a főiskolán…

Igen, ez a szakmám. Apám
’88-ban alapította meg a tour
operator cégét, ami azt jelenti, hogy ő állítja össze az

A Megasztár elején sokan azt
gondolták, hogy „spanyolgitárosként” építesz karriert. Talán
könnyebb dolgod is lett volna.

Fotó: Kiszner Édua

utakat és ő is értékesíti őket.
Úgy volt, hogy ebben fogok
dolgozni, de a zenei pályám
beindulása miatt máshogy
alakult. Egyébként a főiskola
alatt dolgoztam utazási irodában, és a főnökeim nagyon
elégedettek voltak velem, de a

reggeli munkakezdéstől iszonyúan szenvedtem: literszám
ittam a kávét, míg magamhoz
tértem.
A Megasztár kellett ahhoz,
hogy beinduljon a zenei pályád?

Persze, hihették, mert az El
Mariachit játszottam a Los
Lobostól meg a Dia Luna-t a
Manu Chao-tól. Nagyon szeretem a latin zenéket, de rengeteg mást is. Játszottam rockot,
goát, punkzenét, sőt mostanában baba-zenét is csinálok,
mert nagy rá a kereslet. Én sosem foglalkoztam a címkékkel, ki mit aggat rám. Anno a
menedzsment magyar Ricky
Martint szeretett volna belőlem
csinálni, de ez a fajta pop-vonal
nem feküdt. Meg saját zenei elképzeléseim voltak. Az a vicc,
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

15

Elmondom hát mindenkinek

Amikor jelentkeztél a műsorba,
benne volt a pakliban, hogy
valakit formálni akarnak
majd belőled, nem? 10 éve
mit gondoltál, hogy alakul a
következő 10 éved?

Ha egy csatorna rengeteg pénzt
fektet a műsorába, mint vállalkozásba, természetes, hogy
a termékeiből pénzt akar csinálni. Én nem tudatosan nem
hagytam magam átformálni,
hanem így alakult a folyamat,
miközben mondtam igeneket
és nemeket. Sosem támasztottam távoli elvárásokat,
mindig közvetlen céljaim voltak. Ez hektikus szakma, nem
minden sikerül, de a hibákból
vagy kudarcokból is tanulni lehet. 2011-ben egy dalom
dobogós lett egy németországi dalversenyen; sokan nemzetközi sikert jósoltak ez után,
csakhogy az egyébként német
menedzsment lelépett – elég sok
pénzzel. Most én menedzselem
magam, ami nem könnyű az alkotás mellett, de legalább a saját
munkámon múlik, mit érek el.
Néha rám tör a pánik a kiszámíthatatlanságtól, de hamar elmúlik. Valaki vagy megengedi
16

magának a párperces pánikolásokat, vagy felejtse el ezt a szakmát, és dolgozzon havi fixért.
Az a kulcs, hogy tudom, mit
akarok: zenélni. Az összes bizonytalanságával együtt. Semmit nem csinálnék máshogy,
elégedett vagyok azzal, ahol
tartok. És abban bízom, hogy a
befektetett munkám megtérül.
Színészkedsz is a zenélés
mellett. Ez csak mellékszál,
vagy annál már fontosabb?

Igazából mindig is vonzott a
színészet, ezen belül különösen a filmezés. 2007-ben felkértek a Macskák egyik szerepére
a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Onnantól nem is akartam abbahagyni. Szerencsére
rögtön ez után Szalay Kriszta
beválogatott egy gyerekdarabjába, és ez a játszós vonal azóta

Semmit nem
csinálnék máshogy,
elégedett vagyok
azzal, ahol tartok.
se szakadt meg. Janik Lacival,
rendező-színész barátommal
állítottuk össze a Trágár töredékeket, egy pajzán vers-felolvasóestet, amellyel folyamatosan
hívnak szerepelni ide-oda az
országban. Laci közben elkerült Szegedre, helyette Tóth
József ugrott be, Lacival pedig
a Bűnbánat főnév című drámát készítjük. Tavaly év végén

párhuzamosan próbáltam ezt a
prózai darabot és a Kabarét – jó
húzós időszak volt.
De Te ezt imádod!

Igen!!! Pláne, ha ilyen különböző dolgokat csinálhatok. A
Trágár töredékekben azt szeretem, hogy meg lehet nevettetni
a közönséget. Rendesen polgárpukkasztó még mindig, pedig
már rég nincsenek tabuk, a legegyszerűbb reklám is szexről
szól… Persze aki eljön megnézni az estet, az már tudja, mire
számíthat.
A megasztáros negyedik helyed
után rögtön könyv jelent meg
rólad, elárasztottak médiaszereplésekkel. Hogy cseng most
számodra a „sztár” szó?

Hülyén. Elsőre rettentő fura
volt, amikor sztárolni kezdtek, de hozzászoktam. Ma is
megállítanak az utcán, persze nem annyiszor, mint a
Megasztár után. Néha Palcsó
Tamásnak néznek. Emlékszem, anno másnap reggel,
miután lement a műsor válogatója, mentem be az irodába, és
mindenki engem bámult. Ijesztő volt. Mintha egy ufó-filmben
lennék. Ugye felvételről ment az
adás, tehát velem nem történt
semmi előző nap! El kellett fogadnom, hogy ez is a szakmához tartozik. Zenélni akarok,
ami a közönségnek szól, tehát a
közönséget nem iktathatom ki.
Olyan nincs, hogy matektanár

akarok lenni, de nem akarok
számokkal foglalkozni. Többnyire normális emberek a
rajongóim, helyes leveleket írnak, nem küldözgetnek meztelen fotókat, meg amikről más
előadóktól hallani. Volt persze negatív tapasztalatom is.
Egy részeg fiatal lány egyszer
üvöltött velem, hogy azonnal
smároljak le valakit, akire ő rámutat. Mikor megpróbáltam
meglógni, elkezdett ütni.
Nem tűnsz stresszes típusnak,
mindig nagyon lazán állsz színpadra. Ez mennyire a látszat?

Ha lazának tűnök, az jó, akkor

valamit jól csinálok. Az első 2-3
számig mindig bennem van a
drukk, utána felengedek. A gitár sokat segít egyébként, van
mibe kapaszkodni. Amikor először kiálltam a Megasztár színpadára gitár nélkül, azt sem
tudtam, mit csináljak a kezemmel. De a mai napig majd meghalok az izgalomtól a koncertek
előtt.
Te nem sokat változtál, sokakkal ellentétben, akik hirtelen
váltak ismertté. Hogy csináltad?

Amikor a legjobban sztároltak, akkor is pontosan tudtam, hogy egy taknyos vagyok,

hogy mennyi tanulnivalóm
van. De a kritikát sem lelkiztem túl, ahogy a bulvársajtó hülyeségeit sem. Ha reagál
rájuk az ember, rosszabb. Aki
elhisz bármit, higgyen, amúgy
meg minden csoda három napig tart. A barátaim ugyanúgy néztek rám, mint azelőtt.
Egyébként az összes régi barátomat, aki a Megasztár előtt
volt, megtartottam, és persze
lettek újak, akár rajongókból,
akár zenésztársakból, de idővel. Az ő véleményük számít.
És tudod, mi az igazi visszajelzés? Amikor jó zenészekkel
játszhatok együtt, és már nem
szólítanak Danikának.
HIRDETÉS

Mert a napot nem lehet eltenni.
ÚJ

3000 !
NE

BDF1512AD

hogy általában kiderül, hogy az
utánzás nem jön be. Írattak velem egyszer egy számot Michel
Teló világsikerre vitt dalának a
mintájára, de a kutyát nem érdekelte. Az ilyesmi nem hiteles.
A matekozás sosem jó, főleg a
zenénél, ahol mégiscsak érzelmeket kellene közvetíteni.

A Béres Vita-D3 Forte 3000NE tabletta
a D-vitamin-hiányos állapot fennállása
esetén, a fokozott D3-vitamin bevitelt
indokló különleges táplálkozási
igény kielégítéséhez igazított
összetételű, speciális – gyógyászati
célra szánt – tápszer.

www.beres.hu
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JANUÁRI AKCIÓ!
Algoflex
A
lgoflex R
Rapid
apid 4
400
00 m
mg
g
llágy
ágy kapszula
kapszula 20 db

Ibuprofén-tartalmú
Ibu
IIb
bupro
bu
prro
p
rofén
fén
én-ta
tarttalm
lmú
fájdalomés lá
lázcsillapító
ffá
ájd
d
é
á ill í ó
hatású, gyulladáscsökkentő
h
kkészítmény

Béres
Béres V
Vita-D
ita-D
D3 1600NE
1600NE
tabletta
90 db
D-vitamin-hiányos állapot
fennállása esetén javasolt

1 595 Ft

67,5 Ft/db

17,7 Ft/db

Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer

Zovirax ajakherpesz krém
2g
A sszáj
záj és arc
arc területén jelentkező

herpeszfertőzés
h
herpeszfertőz
zés helyi kezelésére
aciklovir-tartalmú
alkalmas, acik
klovi
vir-t
r tartalmú
tart
artalm
almú
ú készítmény
k
ényy
a

Mucopront 375 mg
gk
kemény
y
kapszula
Légúti
Légú
Lé
úti megbetegedésekben a nyák
ák
k
220 db
oldására,
elősegítésére
oldására
a, köpetürítés előse
őse
segít
gítésé
gít
ésérre
ésé
szolgáló
karbocisztein-hatóanyagú
szo
zo
olgá
lgáló
ló kar
karboc
bo
boc
ocis
oc
i tein-h
isztei
in-ható
hatóan
tóanyagú
ú
gyógyszer
ó

1 105 Ft

610 Ft/g

55,3 Ft/db

éss az izmok fájdalomma
fájdalommal
Az ízül
íízületek
ízü
ület
letekk é
al járó elváltozásai esetén
én
enyhíti a fájdalmat és csökkenti a gyulladást.
Diklofenák-tartalmú készítmény

Béres Magnézium 250 mg
B
+ B6 filmtabletta
Magnéziumhiány
60 db
megelőzésére és
kezelésére

2 095 Ft

1 580 Ft

21 Ft/g

26,3 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Nasopax orrspray
felnőtteknek
10 ml
Duzzanatcsökkentő és váladékoldó
váladé
ékol
kold
dó
hatóanyagok kombinációjával
orrdugulás és heveny
arcüreggyulladás kezelésére.
Nem szárítja a nyálkahártyát

ó
Dohányzásról való
leszokás segítésére

138,5 Ft/ml

3 530 Ft
3530 Ft/ adagoló
tartály

Vény
V
Vén
é nélkül kapható gyógyszer

Advil Cold 200 mg/30 mg
bevont tabletta
a megfázáshoz és az influenzához
20 db Csökkenti
társuló orr-, illetve orrmelléküregdugulást,
d
mely fejfám
1 310
0 Ft
jjással, lázVény nélkül kapható gyógyszer

Neo Citran Cold and Sinus
N
por belsőleges oldathoz
10 tasak
Megfázás és influenza tüneteivel
járó orrdugulás és
melléküregi
váladéklerakódás
166 Ft/tasak
enyhítésére

65,5 Ft/db

zzal és fájdallommal jár

Natur C-vitamin
N
csipkebogyóval 1200 mg
Nyújtott
N
újtott
tt hatá
h
hatású,
tású,
ú magas
maga
aga
gass
ttabletta 80 db Nyújt
hatóanyagú,
h
atóanyagú,
y g , C-vitamint
C-vita
itamin
mintt
ttartalmazó
artal
talm
mazó készítmény
kész
ésszítm
ítmény
ény
nyy

1 660 Ft

1 970 Ft
24,6 Ft/db

Étrend-kiegészítő
É
Étre
t
készítmény

Calcium-Sandoz + Vitamin C
1000 mg pezsgőtabletta
10 db

Lactiv Plus kapszula
L
Antibiotikumos kezelés vagy gyomor- és
20 db
bélrendszeri fertőzés esetén javasolt

Kallciu
Kalciumpótlásra
K
i mpótlásra
ó
és C-vitamin-hiány
C-vitam
min-h
n hián
iányy e
ián
esetén
seté
set
tén
én
(pl. fertőző betegségekben az
ellenállóképesség
növelésére) javasolt

780 Ft

1 790 Ft

78 Ft/db

89,5 Ft/db

Speciális
– gyógyászati célra szánt – tápszer
Spe
S
p

Vény nélkül kapható gyógyszer

Nicorette Quickspray
k
j y
szájnyálkahártyán
alkalmazott spray
1 adagoló tartály

1 385 Ft

46,6 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer
Vé

Voltaren Emulgell 1% gél
él
100 g

2 795 Ft
Véé y nélkül kapható gyógyszer
Vény

1 220 Ft
Vény nélkül kapható gyógyszer

Saballo
S
b ll 32
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20
0 mg lá
lágy
Jóindulatú
ú
prosztat
prosztata-megnagyobbodás
ta-megnagyobbodás
k
ka
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fellépő
esetén fellé
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é e, szabalpálmatermésszab
ballpálmatermésál
6 db
60
kivonattal
k

1 350 Ft
Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Az akció 2016. január 1-jétől 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

Bánó-féle fokhagymagalagonya-fagyöngy
Érelmeszesedés
É
Ére
relme
lmeszesedés
lmes
kapszula 100 db Érel
megelőzésére,
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28,6 Ft/db
szeres terápia
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kiegészítésére
ki

Faringopront 3 mg/0,2 mg
F
cukormentes szopogató
Enyhe
yhe (lázzal
( ázza
(lá
zzall nem
nem járó)
járó) torokfájás,
torokffáj
tor
ájáss,
tabletta 24 db Eny
egyéb,
sszájfekélyek
zájfekél
záj
jfe
ekél
kélyek
yyek és eg
egyéb
gyyéb, kisebb
kise
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i bb
bb
szájüregi
elváltozások
száj
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kkezelésére
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lésére
lés
ére
javallt
java
allt

2 855
55 Ft

Gyógyszernek
G
ó
k nem minősülő
i ő ülő gyógyhatású
ó
készítmény

1 045 Ft
43,5 Ft/db

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

Társaslény

Vág Bernadett

Most mi van?

Egy semmiségen kirobbant, sokadik veszekedés alkalmával a nő azt vágta a férfi fejéhez, hogy
elege van, nem bírja tovább, ez a tizenöt év már
túl sok, ez már maga a pokol, nem kap levegőt.
Üvöltött. Belevörösödött az arca, kimeredtek a
szemei. A férfi még sose látta ennyire kibukva.
Gyűlöletes volt abban a pillanatban. Egy idegen.
Sátáni. Meg is mondta neki, persze, ő is üvöltve,
hogy undorító vagy, olyan vagy, mint a patás ördög! A nő elnémult, meg is inogott, mintha nem
kapna levegőt, aztán zokogni kezdett. Odament
a férfihoz, és a vállán bőgött.
– Most mi van? – kérdezte a férfi egész halkan, és indult a keze, hogy megsimogassa a nő
sötét haját, de mégse tette. A nő hirtelen kijózanodott. Eltolta a férfit, megtörölte az arcát, kifújta az orrát.
– Menj el. Az van.
Különös, de a férfi nem érzett semmit. Se dühöt, se szomorúságot, se csalódottságot. Ha mégis
érzett valamit, akkor az inkább a megkönnyebbülés volt. Hogy mehet. Világgá, akárhova. Mint a ló,
amikor kieresztik a karámból. Öt perc alatt telepakolt egy bőröndöt, és távozott. A nő meg nézte
az ajtót. Nem gondolta volna, hogy tényleg elmegy.
Állt a szoba közepén. Hirtelen túl nagy lett a tér,
túl lassú az idő. Mit is kell most csinálni? Dühöngeni, sírni, átkozódni? Nyugtatót keresni? Vagy kinyitni egy üveg bort? Felhívni valakit? A barátnőt?
A gyerekek a nagyszülőknél, főzni nem kell, úgyse
tudna enni, most mihez kezdjen, takarítson? Mit
szokás csinálni ilyenkor? Mintha az űrben botorkálna. Sötétedett, amikor végre feleszmélt, hogy
hazajött a két kiskölyök. Etetni kell, fürdetni kell,
és mosolyogva hallgatni, hogy a nagyapa negyedszerre sem talált bele a kukába az almacsutkával.
Meg se kérdezték, hol van az apjuk. Naná, hogy
nem, gondolta a nő, mert amúgy sincs itthon soha.
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A férfi minden harmadik nap elment a srácokért, és hazavitte őket magához. Az egyszobás
lakásba, amit kibérelt. Ott tartotta őket két napig, majd vitte vissza a nőhöz. Aztán harmadnap megint értük ment. Egy alkalommal, amikor
a férfi a konyhapultra könyökölve várta, hogy a
fiúk felöltözzenek, a nő rátette a kezét a kezére.
Nem mondott semmit, csak nézett. Olyan hívogatón, sírósan, nevetősen, cicásan, a férfi sehogy
se tudta pontosan megfejteni, hogyan.
– Most mi van? – kérdezte.
– Gyere haza, az van – súgta a nő.
– Te küldtél el.
– Szóval nem jössz?
– Nem.
– Van valakid! – sziszegte a nő.
– És ha van?
Hát volt. A nő kiderítette, mert a következő
héten mindennap követte a férfit kocsival. Egy
sokkal vékonyabb nő volt, a haja hosszú és platinaszőke. Kiszálltak a kocsiból, a férfi kinyitotta
a csomagtartót, kiemelt két nagy bevásárlószatyrot, egy hatos csomagolású ásványvizet meg a
hóna alá kapott, és cipelte az új nő után. Fel a
másodikra. Látszott lentről, ahogy fent a szobában nevetnek. A nő hazament, felhívta a barátnőjét, és zokogva megesküdött, hogy kinyírja azt a
lotyót. Aztán megivott egy üveg bort és kiszívatta
platinaszőkére a haját.

– Hogy nézel ki? – kérdezte pár nap
múlva a férfi, és össze akart morzsolni
egy seprűsre töredezett hajcsonkot. A
nő ellökte a kezét.
Aztán néhány hét múlva leültek,
hogy beszéljenek. A nő akarta. Hogy
tisztázni kell a dolgokat. A gyerekeknek se jó, hogy háromnaponta költözgetnek. És a gyerektartás? Vagy az
ilyenkor nem jár? És hogy a férfi ne merészelje odavinni a srácokat ahhoz a…
na, majdnem kimondtam, „nőhöz”. És
hogy el kell dönteni, hogy merre tovább.
A férfi kelletlenül morgott mindenre. A
nő igyekezett higgadt maradni. A férfi
azt mondta, a láthatásból nem enged. A
nő elborult, hogy a férfi menjen csak a lotyójához. A férfi kikérte magának, hogy
lotyó. A nő zokogott és üvöltött. A férfi
azt kiabálta, végleg elviszi a gyerekeket.
A nő barátnője szerint, ha már majdnem egy
éve külön élnek, be kéne adni a válópert. A nő azt
suttogta, de ő szereti a férfit. Na de másik nője
van, mondta a barátnő, meddig akarsz még várni rá.
A szilvesztert a nő egyedül töltötte a sötét lakásban. Nem gyújtott villanyt, nehogy meglássa
a férfi, ha netán arra autózik, hogy otthon gubbaszt. Milyen év vár rá, ezen tűnődött. És hogy
januárban már tényleg lépni kell, válni kell, dönteni kell.
Aztán a következő hétvégén a gyerekek
megint a nagyszülőknél. Szombat hajnalban jött
egy SMS a férfitól. Csak annyi, hogy hiányzol.
Átmenjek? - írt vissza a nő. A férfi nem válaszolt.
Csak órák múlva. A nő beült az autóba, és rohant,
a férfi a lépcsőházban várta, becibálta a legénylakásba, a nőn nem is volt semmi, csak a kabát, a
férfi magához szorította a lágy, jól ismert testet,
mélyen beszívta az illatát. Sokkal később, amikor már a padlószőnyegen hevertek a plafont bámulva, azon merengtek, hogy most mi van. Meg
hogy mi lesz. Aztán meg azon, hogy tökmindegy,
mert most olyan jó.

HIRDETÉS

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Anyaszemmel

Apaszemmel

Szonda Györgyi

Küttel Dávid

Példakép

M

ég Karácsony előtt történt
egy anyai szívemet melengető, egyben annyira megható kis
esemény, hogy elsírtam magam
egy bevásárlóközpont ruhaboltjában és továbbgondolva a dolgot,
ezen írásig jutottam.
Dáviddal és Rékával vásároltam
éppen egy nagy üzletlánc egyik
boltjában, ahova szereztem egy
kedvezményes kártyát, és végre
pótolhattam „nadrággyilkos” kisfiam már foltozhatatlan térdű nadrágjait, mikor Dávidkám felkiáltott
a ruhakonzol takarásában:
– Anya! Remélem, még nem
vitték el az angyalok a levelemet
a Jézuskának!
– Ó kicsim, mit felejtettél el beleírni?
– Tudod, már mondtam, hogy
szeretnék egy öltönyt vagy legalább zakót, ilyet, ez olyan, mint
Apáé.
– Édesem, tudom, hogy nagyon
tetszik neked, de látod, mennyibe
kerül, olyan ritkán vennéd föl és
olyan hamar kinőnéd…
– Apa is minden nap abban
megy dolgozni, én is suliba hordanám! Tudom, hogy drága, de
azért kellett volna a Jézuskától
kérni… Na nem baj, azt is írtam,
hogy hozzon valami meglepit, remélem, ez lesz az. (Ezen a ponton
anya lázasan jegyzetelt agyban,
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Példakép

anyaszemmel

hogy el ne felejtsen benézni egy
turkálóba, gyerek méretű zakóért…) Tudod miért is kellene nekem egy ilyen zakó, anya?
–?
– Akkor lehetnék Apa farsangon! …vagy miniszterelnök.
(Anya könnyes szemmel megsimogatta Dávid buksiját)
– Vagy nyomozó… de inkább
Apa!
Az én cuki nyolc éves fiamnak Apa a minden, vagy esetleg a tizenhat éves bátyja, Ádám.
Úgy akar gitározni, mint ő, olyan
frizurát kér, mint neki van, úgy
akarja hordani a farmert, ahogy
Ádámon lóg, de olyan cipőt kell
venni, mint Apáé, egyforma kalapot, táskát, nyakkendőt és most
már zakót szeretne Apával, tehát

a „menőség”-ben Ádám, a férfiasságban Apa a követendő példa. Remélem, mindketten átérzik
ennek a súlyát, és sikerül „átörökíteni” az értékeiket, és remélem
büszkék arra, hogy ez a kisember őket választotta példaképnek,
mert nála egy szinten található a
szuperhős, a világsztár, a bátyjai
és Apa…
Azt hiszem, nem is kívánhatok magunknak többet erre az
évre, minthogy maradjunk meg
olyan családnak, ahol a gyerekek büszkék lehetnek a szüleikre, ahol mindenki jól és szeretve
érzi magát, ahol mindennaposak
az ilyen boldog pillanatok, ahol el
lehet hinni, hogy lesz még egyszer
jobb világ… Boldogabb Új Esztendőt Kívánok mindnyájunknak!

apaszemmel

I

gen, nekem is vannak
példaképeim! De ahogy
telnek az évek, egyre egyszerűbb dolgokban keressük a
példaképeinket. Kamaszként
mindenkinek lóg egy híres
zenekar, vagy egy sportoló a
szobája falán… persze csak
plakát formájában. A kamasz
fiaim birodalmát is díszíti egy
nagy nyelv és a ruhatárukban is ott vannak a zenekaros márkázott pólók.
Persze felnőttként is tiszteljük az ismert emberek kitartását, de már nem hordjuk őket
magunkon, csak drukkolunk
a világversenyeken és díjazzuk a teljesítményüket, legyen
az zenemű, színházi előadás,
vagy egy új világcsúcs.

Amikor Györgyi megírta az
írását, elemeztem magam,
mik határozzák meg az életvitelemet? Hát nagyon gyorsan eljutottam odáig, hogy
Kik! Bár az ember kamaszként tiltakozik ellene, idővel
mégis egyre jobban hasonlít
a saját apjára. Ezt nekem is
sikerült beismernem, s ugyan
szakmailag teljesen más
irányba indultam el, mint ő,
ez a hasonlóság most büszkeséggel tölt el.
A nagylányunk egyre komolyabban mondja, hogy
azzal szeretne foglalkozni,
amivel én, a nagyfiam megszállottan gitározik, Dávid
– ahogy a szomszédos oldalon is olvasható – Apának

szeretne öltözni farsangon.
Húha, ez már egyre nagyobb felelősség! Bence
gyógyszerész szeretne lenni, ami azért különösen izgalmas számomra, mert a
családomban engem kivéve mindenki gyógyszerész.
Érdekes, egy ideig legyintettünk rá, de azért nagyon jól
esik, ha a gyermekeim közül valaki folytatja elődeink
örökségét.
Példaképnek lenni nem
könnyű, hiszen minden nap
hibát hibára halmozunk: türelmetlenek vagyunk, sietünk,
egyre kevesebbet figyelünk
saját társunkra, gyermekünkre. Esténként pedig gondolkodás nélkül bontok ki egy
sört a gyerekek előtt, mondván, hogy megérdemlem. Ez
pedig egy 16 éves fiú előtt
nem jó, mert kis mértékben
sem válhat szokássá…
Természetesen mindenki döntse el maga, mennyit
könyvel el rossz tulajdonságként önmaga és gyermekei
előtt. Nekem rengeteg hibám
van, ilyenkor az Új Esztendő
alkalmával rendre megfogadom, hogy megszabadulok
tőlük. Így ezt teszem most is,
hátha összejön belőle valami.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Méregtelenítés

Sallai Ervin

Jediképző

A főbb gyakorlati oktatásokon Joda János okleveles
tanítómester vezeti be az érdeklődőket a jediség tudnivalóiba. Az alapprogram részeként
megtanulják például a gépjárművek mocsárból vagy egyéb
nehezített körülmények közül történő kiemelését. Ezt a
képességet kiválóan hasznosíthatják a téli Balatonon Hummerek jég alóli mentéséhez.
A diákok elsajátítják a fénykard használata mellett a magyaros fényfokos, avagy a
fénykarikás ostor kezelését is.
A képzés során a hallgatók módjában áll részt venni intenzív vuki nyelvleckéken
is. A második szemeszter végére a jelölteknek nem okoz
24

gondot a folyamatos szenvedő
igeidő, avagy vukiul mondva
az „aaaaaaaarrrrggghhhhhh”,
sem a befejezett óhajtó jelen
avagy „aaaaaaaaaaaaarrrrrggghhhhhh”.

Sétáljon ki két prémiumkategóriás kapszulás kávéfőzővel a hóna alatt az üzletből
úgy, hogy a biztonsági őröknek csak annyit mond: „Nem
ezeket a robotokat keresik”.

Természetesen diákjaink hivatásos PÁV III-as jogosítványt
kapnak homoksiklóra, űrteherszállítóra és birodalmi lépegetőre is. A rutinvizsga során a jedik
megtanulnak lépegetővel rakodófal mellé tolatni és ipszilon
fordulóban megfordulni jégmezőn vagy ewok dzsungelben.

Érje el a fénysebességet egy
Suzuki Ignis-szel pénteken
16 órakor a BAH-csomópont
és az érdi emelkedő közötti
szakaszon, a Balaton felé haladó útirányban.

A nagy érdeklődésre való tekintettel idén januártól a jelentkezőket csak sikeres felvételi
vizsga letétele után áll módunkban fogadni.
Felvételi vizsgafeladatok:
Alakítson át egy fénykardot
lézerblokkolóvá, és menjen végig az M3-as bevezető
szakaszán 110 km/h sebességgel anélkül, hogy bírságot kapna.
Kizárólag a párologtatók
bináris nyelvét használva
vásároljon a MÁV Keleti pályaudvari nemzetközi jegypénztárában egy retúrjegyet
Bécsbe, másodosztályra.

HIRDETÉS

Hatoljon be az Arató diszkóba észrevétlenül, valamint
halláskárosodás nélkül, és a
diszkógömböt alakítsa át Halálcsillaggá. Csak egy svájci
bicskát és egy kombinált fogót használhat a feladathoz.

MEGFÁJDUL. FÁJ. MÉG

JOBBAN FÁJ…

MIÉRT VÁRSZ?

A felvételi vizsgán maximális pontszámot elérő jelentkező
családfakutatáson vesz részt,
ahol megállapítjuk, ki az apja és
van-e ikertestvére. Kizáró ok, ha
az apa a sötét oldalon dolgozik,
például adórevizor, jegyellenőr,
parkolóőr vagy próbavásárló.
Remélem, sikerült felkelteni
a figyelmét. Várjuk OKJ-s Jedi
képzésünkön.
Az erő legyen önnel.
Égenjáró Lukács
sk.

SAHU.IBU.15.11.0537

Örömmel tudatjuk az érdeklődőkkel, hogy a tavalyi nagy
siker után idén is elindítjuk legnépszerűbb tanfolyamainkat. A
telefonos jóslás és a PR-szakreferens szakokon túl 2016-ban
lehetőség nyílik kétszemeszteres OKJ-s Jedi-lovag képzésre. Az alap és az emelt szintű
kurzusokon az elméleti oktatás
levelező jelleggel zajlik, a gyakorlati órákat pedig hétvégén
tartjuk, így minden padavan
számára elérhetőek az órák.

Ibuprofentartalmú, vény nélkül kapható gyógyszer.
SANOFI-AVENTIS ZRT. – 1045 Budapest, Tó u. 1-5.
Tel.: (+36 1) 505 0050 – Gyógyszerinformációs szolgálat:
(+36 1) 505 0055 – Web: www.sanoﬁ.hu

www.algoﬂex.hu

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÔORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

SAN Algo Rapid P 128x92.indd 1
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Szentkuty Nikolett

S

A gyógyteák alkalmazásáról
ezt minden esetben fontos elolvasni.

zámos enyhébb betegség esetén fogyasztunk gyógynövényekből készült teát, télen pedig különösen hasznos a forró ital. De nem biztos, hogy minden esetben
tisztában vagyunk vele, mikor és mennyit szabad használni a gyógyfüvekből. Dr. Tóth Ágnest, a püspökladányi Remény Gyógyszertár szakgyógyszerészét kérdeztük
arról, milyen esetekben, hogyan alkalmazhatjuk a gyógynövényeket, és hogy lehet-e veszélyes egy-egy főzet?
Milyen esetekben segíthet, ha
gyógyteát fogyasztunk?

A gyógynövényekkel történő
orvoslás évezredekre nyúlik
vissza. Napjainkban is népszerű a gyógyteák fogyasztása,
amelyeket önállóan, megelőzésre vagy fenntartó kúrára,
illetve gyógyszerek mellett
kiegészítő kezelésre is alkalmazhatunk. Viszont a krónikus betegségben szenvedő
betegek, például magas vérnyomással, cukorbetegséggel küzdők a háziorvosukkal
mindenképp konzultáljanak a
használatuk előtt.
Melyek a legkedveltebb télen
fogyasztható gyógyteák, és
ezek milyen betegségek esetén
alkalmazhatóak?

Az őszi-téli időszakban sokan térnek be a gyógyszertárba felfázásos panaszokkal.
Az enyhe húgyúti fertőzések kezelésére kiváló a medveszőlőlevél. Az ebből készült
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tea vizelethajtó és fertőtlenítő hatású, mivel igazolt
baktériumölő és gyulladáscsökkentő hatása miatt az
egyik legismertebb és legszélesebb körben használt húgyúti fertőtlenítő. A medveszőlő
fogyasztása a szintetikus antibiotikumokkal ellentétben
nem váltja ki a szervezetben
ellenanyagok termelődését,
ezért ismételt kezelések során
is hatékony marad. A legtöbb
esetben már két-három napon belül kifejti gyógyhatását, és enyhíti, majd teljesen
meg is szünteti a kellemetlen
tüneteket.
Ugyancsak a téli időszakban,
nátha kezelésére alkalmasak
a hársfavirágból, a bodzavirágból és a csipkebogyóból
készült teák. A hársfavirágból készült tea meghűléses,
lázas megbetegedéseknél izzasztó, gyulladáscsökkentő
hatású, a bodzatea enyhíti a
felső légúti tüneteket, míg a

Lehet veszélyes a túlzott teafogyasztás? Esetleg van olyan,
amit kifejezetten tilos használni
egy-egy esetben?

csipkebogyótea kiváló C-vitaminforrás.
A citromfű egy kellemes illatú és jóízű növény, az ebből
készült tea pedig alkalmazható idegi eredetű alvászavarok,
gyomor- és bélpanaszok kezelésére, valamint étvágyjavítóként is.
Mennyit fogyasszunk belőlük?

Gyógyteák fogyasztásánál is
fontos tudnunk, hogy mi az
optimális dózisuk. Be kell tartani az elkészítésre vonatkozó
szabályokat (pl. forrázat, főzet
készítése, áztatás), a fogyasztás idejére vonatkozó előírást
(étkezés előtt, alatt vagy étkezés után) és a napi adagot
sem szabad túllépni (napi 1-3
csésze, esetleg 1-2 liter tea fogyasztása). A natúr teákat
egyhuzamban csak 2-3 hónapig igyuk, azután tartsunk
szünetet. A gyógyteák csomagolásán minden hasznos
információ fel van tüntetve,

Igen, mert a gyógyteákra is
igaz, ami oly sok mindenre:
kis mértékben gyógyszer, de
nagy mennyiségben akár ártalmas is lehet. Például a nagy
mennyiségben fogyasztott
hársfatea hasmenést okozhat. A fagyöngy leveles hajtását gyakran alkalmazzák
magas vérnyomás és érelmeszesedés ellen, de fontos, hogy
ezt kizárólag orvos felügyelete mellett használjuk. Ennek
több oka is van: a fagyöngy
egyrészt mérgező, másrészt
pulzuscsökkentő hatása miatt szívbetegeknek ellenjavallt.
Az orbáncfű fokozza bizonyos májenzimek működését,
így több más párhuzamosan
szedett gyógyszer gyorsabban bomlik le, ezért hatásuk
gyengül. Cukorbetegek például a vércukorszintet csökkentő
hatású csalánteától kifejezetten rosszul is lehetnek. Magas
vérnyomással és emésztési
gondokkal küzdők az édesgyökér forrázatát is csak óvatosan használhatják, mert
szapora szívverést okozhat.
A refluxos és gyomorfekéllyel

küzdő betegek is körültekintően válogassák meg gyógyteáikat, mert egyes teák
fokozzák a gyomorsavtermelést. A véralvadásgátló gyógyszerek bizonyos gyógyteákkal
együtt pedig növelhetik a vérzés kialakulásának esélyét.
Kiválthatnak-e a gyógyteák allergiát? Melyikkel vigyázzunk?

Valóban, bizonyos füvek, például a kamilla, cickafarkfű,
csalán, fehér fagyöngy, ánizs
fogyasztása esetén felléphetnek allergiás reakciók viszketés, csalánkiütés és tüsszögés
formájában. Épp ezért az első
adagot mindig csak kis men�nyiségben fogyasszuk el!
Milyen esetekben és hogyan használhatjuk még fel a
gyógyfüveket?
A gyógyteák fogyasztása mellett más módokon is felhasználhatjuk a gyógynövényeket.
Például a mezei zsurló főzete felhasználható – kiegészítő
kezelésként – krónikus sebek kezelésére, és ülőfürdőt
is készíthetünk belőle. Egyes
gyógynövényekből készíthetünk borogatást (kamilla, fekete nadálytő), míg például
más, magas illóolaj tartalmú
növények légúti megbetegedéseknél, inhalálás formájában használhatóak.
Ezen kívül készíthetünk a

gyógynövényekből teljes fürdőt. Ehhez 6-8 liternyi friss,
vagy 200 g szárított gyógynövényt használjunk. A gyógynövényeket éjszakára áztassuk
be hideg vízbe, majd másnap
felmelegítve öntsük a fürdővízbe. A fürdési idő 20 perc
legyen, a szívtájék pedig ne
kerüljön a fürdővíz alá.
Melyek azok az enyhébb betegségek, amik akár teával is gyógyíthatók, és mikor forduljunk
orvoshoz?

Nem súlyos, kisebb panaszainkat, például nátha, puffadás, emésztési zavarok, enyhe
húgyúti fertőzések, enyhe felső légúti fertőzések, nem súlyos depresszió, alvászavarok,
vagy akár immunrendszer
erősítés, salaktalanítás esetén
orvosolhatjuk a problémát
gyógyteákkal, viszont nem
megfelelő alkalmazásuk akár
káros is lehet, vagy késleltetheti a gyógyulást. A szakszerűen megválasztott gyógyteák
megfelelő adagolása esetén a
mellékhatásoknak – még tartós kezelés alatt is – csekély az
esélye. Azonban fontos tudni, hogy a gyógynövényből
készült teák fogyasztása nem
helyettesíti a szakszerű orvosi
ellátást, ezért ha a tünetek súlyosbodnak, mindenképp forduljunk orvoshoz.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kulisszák mögött

Draveczki-Ury Ádám

A

Ha a szervezet nem tud védekezni

z immunrendszer állapota jelentős mértékben
genetikai adottságainktól is függ, de mi
magunk is sokat tehetünk azért, hogy szervezetünk
minél hatékonyabban védekezzen a kórokozókkal
szemben. Bizonyos esetekben azonban egészen
súlyos lyukak is tátonghatnak belső védővonalainkon.
Dr. Kriván Gergellyel, az Egyesített Szent István és
Szent László Kórház Gyermekhematológiai és Őssejttranszplantációs Osztályának vezető főorvosával
beszélgettünk.
Mit értünk primer immunhiány
alatt?

Veleszületett immunhiányt.
Olyan immundefektusokról
van szó, amelyek hátterében
genetikai, öröklött elváltozások
állnak, szemben a szekunder,
azaz szerzett immunhiánnyal,
amely betegségek, kezelések
kapcsán, például transzplantációk következtében alakul
ki. Nagyon sokféle betegségről van szó, amelyek klinikai
spektruma igen széles. Az immundefektusok legfontosabb
következménye a szervezet védekező funkcióinak csökkenése, a fertőzésekkel szembeni
ellenálló képesség megváltozása. Ez különböző súlyosságú lehet, és számos kórokozóra
vonatkozik. Sok esetben egyes
allergiás, illetve autoimmun
megbetegedések mögött is
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primer immunhiányos állapotok állnak, továbbá egyes, jellemzően a vérképzőrendszert
érintő daganatos megbetegedésekre is hajlamosítanak.
Mikor derül ki, ha valaki valamilyen primer immunhiányos betegségben szenved?

Az igazán súlyos defektusok
már az élet első hónapjaiban
kiderülnek, sokszor életveszélyes fertőzések formájában jelennek meg. Néha kicsit később,
jellemzően a közösségbe járás
kezdetén mutatkoznak, amikor
a gyerekek gyakrabban találkoznak kórokozókkal. De az is
elképzelhető, hogy valaki már
felnőttként figyel fel rá, hogy
nem tud megfelelően védekezni olyan fertőzésekkel szemben,
amelyek korábban nem okoztak
problémát.

felnőtteknél is állandósulhat az
elsősorban csecsemőkorra jellemző szájpenész.
Említett bizonyos nagyon
súlyos defektusokat. Ezek
mennyire gyakoriak?

Melyek a leggyakoribb
kórképek?

A leggyakoribb immunhiány-típus az antitest-defektus,
amelyben a szervezet nem termel elegendő védő antitestet.
Ez leginkább felső- és alsó légúti problémákat, másodsorban bélrendszeri fertőzéseket
eredményez. Egy másik gyakori csoport a kórokozók ellen
védekező fehérvérsejtek, a granulociták defektusa, ami a baktériumokkal szembeni harcban
jelent gondot. Ilyenkor tályogok, gennyesedések alakulnak
ki a belső szervekben, amelyek
igen nehezen kezelhetők. Más
betegek a vírusok okozta fertőzésekkel szemben védtelenek, ilyen esetekben gyakoriak
az afták, a herpeszvírus-fertőzések, néha a gombás fertőzések kockázata is fokozódik. Így
Magazinunk újrahasznosított papírból készül

A legsúlyosabb eset, ha a teljes immunrendszer hiányzik. Ez szerencsére igen ritka,
évente-kétévente fordul elő:
ilyenkor a kisbabának a sejtes és az antitestes védekezése
sem működik, és egy súlyos,
kombinált immunhiányos állapot figyelhető meg. Ezek a
gyerekek sajnos néhány hónapos korukban meghalnak,
jellemzően olyan kórokozók
által okozott fertőzésekben,
amelyek egészségesekben nem
okoznak problémát. A diagnózis általában akkor derül ki,
ha a fertőzések már bekövetkeztek, hiszen a veleszületett
immunhiánynak más tünetei legtöbbször nincsenek. Súlyos fertőzésekben a kezelés,

a csontvelő-transzplantáció is
nehéz feladat. Számos olyan
családot ismerek, ahol az első
gyermeknél nem derült ki időben az immunhiány, ezért nem
sikerült meggyógyítani őket,
de a betegség öröklődő jellegét ismerve a következő gyermeknél már felkészülhettünk
a betegség kimutatására és kezelésére. Utóbbi esetekben, ha
a csontvelő-átültetést még a
fertőzések kialakulása előtt el
tudjuk végezni, akkor a betegek 90 százalék feletti eséllyel
meggyógyíthatók. A gyógyulási arány súlyos, aktív fertőzésekben végzett beavatkozások
esetén azonban mindössze 30
százalék körüli.

Mi lehet a megoldás enyhébb
esetekben?

Ennyire nagy az öröklődési
esély, hogy ugyanazon szülőknek akár mindkét gyermeke primer immunhiányos lesz?

Természetesen a primer immunhiányos betegeknek a kezelés mellett is jobban oda kell
figyelniük önmagukra, járványos időszakban kerülni kell a
zsúfolt helyeket. Továbbá a fertőzések elkerülése mellett a betegek maguk is sokat tehetnek
azért, hogy a szervezet immunfunkciói jobban működjenek.

Igen. Ha a szülők hordoznak
valamiféle mutációt, kóros
gént, ezek kombinálódhatnak
úgy, hogy a gyermek mindkét
szülőtől a kóros gént örökli. De vannak olyan betegségek is, amelyek a
női nemi kromoszómához kötődnek, így a lányok hordozók lesznek,
azonban a kóros X kromoszómát öröklő fiú újszülöttek
megbetegednek.

Antitesthiányos állapotban az
antitestek pótlásával, rendszeres havi vénás vagy hetente bőr
alá adott, azaz szubkután kezeléssel lehet biztosítani a megfelelő immunglobulin szintet a
szervezetben. A betegek akár
teljesen tünetmentesen élhetnek, és az életkilátásaik is
azonosak lesznek az egészségesekkel. Ellenkező esetben
idővel tönkremegy a tüdő, és
akár évtizedekkel hamarabb is
meghalhatnak.
Életvezetési tekintetben mire
kell odafigyelni ilyenkor?
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Tóth Katalin

Könnyezni néha muszáj!

É

letünk során sokszor előfordul, hogy a szemünk hosszabb-rövidebb ideig önkéntelenül is könnyezik. Ezt okozhatja allergia, átmeneti
irritáció, de akár valamilyen szembetegség is. A
könnyezést ugyan kellemetlenségnek éljük meg,
de valójában egy nélkülözhetetlen védekezési
mechanizmusról van szó. Más esetekben pedig
éppen a könny hiánya, vagyis a szemszárazság
okoz problémákat. Az okokról és a kezelési lehetőségekről dr. Feminger Andrea szemész szakorvost, kontaktológust kérdeztük.
Mi a szerepe a könnynek?

A szem elülső felszínét – a
szaruhártyát és a kötőhártyát
– befedő könnyfilmnek több
funkciója van: védi a szemfelszínt a külvilág káros fizikai,
kémiai és fertőző hatásai (pl.
idegentestek, káros anyagok,
kórokozók) ellen, „élelemmel”
(pl. glükóz, ásványi anyagok,
fehérjék) látja el a szemfelszín
sejtjeit, illetve gondoskodik az
anyagcseretermékek elszállításáról. A szaruhártya sejtjei
javarészt a könnyfilmen keresztül a levegőből kapják az
életükhöz szükséges oxigént.
Az ép, sima felszínű könnyfilm
nélkül nincs éles látás sem, ez
a legkülső fénytörő rétege a
szemnek. Minden pislogásnál
„felújítjuk” a könnyréteget,
így biztosítjuk az éles látáshoz
szükséges tiszta szemfelszínt.
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Miért könnyezünk?

A könnyfilmnek 3 rétege van: a
legbelső a szaruhártya felszíni
hámsejtjeit borító mucin vagy
nyák réteg, amelyet a kötőhártya kehelysejtjei termelnek. A
középső a vizesfázis vagy vizes
réteg – ez a legvastagabb és oldott mucint is tartalmaz, amely a
könnymirigyekben képződik. A
legkülső a lipid, vagyis zsírréteg,
amelyet a szemhéjban lévő Meibom mirigyek termelnek. A zsírréteg gondoskodik arról, hogy a
könny a szemfelszínen maradjon
(olyan a felületi feszültsége, hogy
a könny nem folyik le), és megakadályozza az alatta levő vizes
réteg elpárolgását is. Ha nem
termelődik elegendő és megfelelő minőségű zsír a Meibom
mirigyekben – ezt az állapotot
nevezzük Meibom mirigy diszfunkciónak –, akkor gyakran

könnyezik a szem, de ez az állapot száraz szem panaszokkal
is járhat, sőt, a száraz szem java
része mögött a Meibom mirigy
diszfunkciója áll.
A könnyezés természetes védekező reakció is lehet, amikor valamilyen ártalom ellen reflexes
könnytermeléssel védekezik a
szem.
Mitől alakulhat ki
szemszárazság?

Az életkorral csökken a termelődő könny mennyisége és változik
a minősége is. A könny rétegeit
termelő sejtek, mirigyek működési zavara vezet a száraz szem
panaszok kialakulásához. A száraz szemnek alapvetően két oka
van: a csökkent könnytermelés,
illetve a fokozott könnypárolgás – ez teszi ki az esetek kb. ötven százalékát. Természetesen

vannak kevert formák is. Az
elsőt a könnymirigyek betegségei (pl. Sjögren-szindróma),
vagy a könnytermelést kiváltó
reflex zavara okozza. Ide tartozik a fénytörési hibákat kijavító
refraktív sebészet után kialakuló és a kontaktlencse-viselés
által okozott szemszárazság is.
Ezen kívül a könnytermelést
csökkentő gyógyszerek (pl. vérnyomáscsökkentők, allergia ellenes szerek, fogamzásgátlók)
is okozhatnak hasonló tüneteket. A fokozott könnypárolgás
oka a már korábban említett
Meibom mirigy diszfunkció.
Szemszárazsághoz vezethetnek a kedvezőtlen környezeti
tényezők, pl. légkondicionálás,
erős fűtés, szennyezett városi levegő, hosszú órákig tartó
monitorhasználat, melynek
kapcsán „elfelejtkezünk” a pislogásról, ritkábban pislogunk,
mint kellene, esetleg elpárolog
a könnyünk, mielőtt még „felújítanánk”, és máris száraznak
érezzük a szemünket, égést, idegentest érzés észlelünk.
Jellemző-e a szezonalitás,
például hogy télen vagy nyáron
gyakoribbak a panaszok?

A nyár, a nagyon meleg időjárás fokozhatja a szemszárazsággal kapcsolatos panaszokat,
a nedves környezet pedig csökkentheti ezeket.

Hogyan segíthetünk, mire
figyeljünk?

Figyelnünk kell a pislogás gyakoriságára, „tudatosan” kell
pislognunk, főleg monitorok
használata esetén. Nagyon fontos a monitor elhelyezése is: nem
jó, ha fel kell néznünk a monitorra, szerencsésebb, ha a vízszintes
„nézővonalunk” alá helyezzük a
monitort, hogy egy kissé lefelé kelljen ránéznünk. Szemszárazság esetén kerüljük a száraz,
légkondicionált helyeket, és ahol
csak lehet, párásítsuk a levegőt.
Vannak-e természetes
gyógymódok?

A legtermészetesebb gyógymód
a pislogás, amennyiben még van
valamennyi jó minőségű kön�nyünk. Amennyiben a gyakoribb pislogás sem szünteti meg
a panaszokat, számba kell vennünk a lehetséges kiváltó okokat,
és meg kell próbálni ezeket megszüntetni – gondolok itt a munkahelyi és az otthoni környezet
megfelelő kialakítására, például
a monitor helyzetére vagy a párologtatásra. Diétás tanácsként
az Omega-3 zsírsav fogyasztását
említem, ez ugyanis elősegíti a
Meibom mirigyek zsírtermelését. A természetes könny pótlására számtalan készítmény létezik,
cseppek, gélek és kenőcsök. A
gyártók igyekeznek pótolni a
könny legfontosabb összetevőit: a

vizet, a nyákot, az elektrolitokat,
és léteznek olyan cseppek is, melyek a zsírt is pótolják, de szakember tanácsa nélkül igen nehéz
eligazodni közöttük.
Mikor beszélünk kóros
szemszárazságról?

A szemszárazság lehet enyhe,
közepes vagy súlyos fokú, a maga nemében mindegyik „kóros”,
mert eltér a normális állapottól,
vagyis a tünetmentességtől.
Szóba jöhet-e műtét, és ha igen,
mik a veszélyei?

A csökkent mennyiségben termelődő könny „megtartását”
célozza az ún. könnypontok átmeneti vagy végleges elzárása. A
könnypontok a szemhéjszélek
belső végénél találhatók, normál
esetben rajtuk keresztül folyik
le a szemfelszínről a könny a
könnyelvezető utakon keresztül
az orrüregbe. Ideiglenes elzárásuk ún. könnypontdugókkal
történik, ezek behelyezése még
nem nevezhető igazán műtétnek. A végleges elzárás is csak
egy kis beavatkozás. Műtétet pedig csak igen súlyos szemszárazság esetén végeznek (pl. szemhéj
műtétek, a szárazság miatt sérült
szaruhártya befedése amnion
membránnal (ez a méhlepény
belső rétege). Ám ezek eredményessége nagyban függ az alapbetegség súlyossági fokától.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Üzenet a Földnek

Kalmár András

Bit, remény, szeretet

A

z informatika egyre nagyobb teret követel magának mindennapjainkban, ma
már számos banki szolgáltatást is igénybe
vehetünk a segítségével. Ennek ellenére
még mindig nagymennyiségű készpénzt
használunk, ami rengeteg felesleges papírés energiafelhasználást eredményez. Pedig
a bitcoin segítségével már csak elenyésző
mennyiségre lenne szükség. De hogy valójában miről is van szó, arról Debreczeni Barnabást, a Shinrai Ltd. ügyvezetőjét kérdeztük.
A készpénzhasználat helyett
ma már bitcoin segítségével is
intézhetnénk anyagi ügyeinket.
Hogyan kell használni? Mint
egy bankkártyát?

A bitcoin fogalom egy elektronikus vagy digitális pénzformátum, és egyben magát
a rendszert is magába foglalja, ami ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint a
készpénz. A fontosságát egy
példával tudom érzékeltetni:
ha én itt most átadok neked
10 000 Ft-ot, akkor az azonnali, privát művelet, és ingyen
volt. De ha épp külföldön vagy,
akkor kell egy vagy több továbbító, aki eljuttatja hozzád.
Így működik az összes bankrendszer: ha külföldre utalsz,
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több bankon is átmegy a pénzed, mire eljut a címzetthez.
Vagyis rengeteg lépcső van a
folyamatban, emiatt az egész
nagyon lassú, drága, ráadásul
megbízhatatlan.
A bitcoin viszont egy közvetlen hálózaton keresztül működik. A hálózat tagjai hitelesítik
a tranzakciókat, viszont senki nem tud belenyúlni azokba. Egyszerűen fogalmazva ez
egy kicsit olyan, mintha a készpénz torrentje lenne: mindenki
benne van egy hálózatban, de
nincs egy központi szerv, ami
cenzúrázza a tranzakciókat.
Az összeg azonnal megjelenik
a címzettnél, teljesen biztonságos, ráadásul olcsó: a hálózat
terheltségétől függően körülbelül 3 Ft a kezelési költség.

Hogy zajlik ez a folyamat?

A torrent szóról általában az
ugrik be a legtöbb embernek,
hogy illegális.

Nem illegális. A torrent maga
egyszerűen csak egy technológia, amit fel tudunk használni:
több embertől töltesz le egyszerre, kisebb darabokban valamit. Ezáltal sokkal gyorsabb
és megbízhatóbb lesz.
Mire lehet használni a bitcoin-t?

Bármire, amire a pénzt is.
Tudsz vásárolni, eladni árut
vagy szolgáltatást. Külföldi
dolgozóként hazaküldhetsz
vele pénzt, ami sokkal kön�nyebben, gyorsabban és megbízhatóbban átér, mintha
bankot használnál.

Ehhez szükséges egy tárca,
amit a legkönnyebben úgy csinálhatsz, ha a mobilodra letöltöd ingyenesen az alkalmazást.
Ezt követően kapsz egy 12 szavú jelszót, csak ennek ismeretében férsz hozzá a pénzedhez.
A tárcába úgy kerül pénz, hogy
például veszel valakitől bitcoint, vagy eladsz valamilyen
árut, esetleg szolgáltatást bitcoinért. A kamera segítségével
beolvasod a pénzt fogadó fél
QR kódját, jóváhagyod a fizetést, és ennyi.
A tárcámban lévő bitcoint hogyan alakíthatom át fizetőeszközzé és hol használhatom fel?

Az elfogadóhelyeken eleve ezzel tudsz fizetni, melyekből jelenleg Budapesten körülbelül
30 van, ezek között van ügyvédi iroda, fogászat, borbár,
de akár lakást is bérelhetsz
így. Számuk pedig folyamatosan növekszik, mert egyre
többen lelkesednek az ötletért.

Hogy látod, ez egy terjeszthető
fejlesztés?

Megéri bitcoinban tartani a
megtakarításainkat?

Úgy gondolom, ez majdnem
akkora találmány, mint anno az
internet volt. Az internet elhozta az információ szabadságát az
emberekhez: bárki, bárkinek,
bárhova ingyen tudott információt küldeni, és ez a feje tetejére állította az egész világot.
A bitcoin ugyanezt hozza el,
csak itt nem információt küldesz ingyen és azonnal, hanem
értéket. Az értékátvitel szabad
lett, de még el sem tudjuk képzelni, hogy ezzel mennyi lehetőség nyílik majd, és nem csak
az üzleti életben.
Konkrét példa: Ukrajnában befagyasztották a nyugatbarát felkelők bankszámláit, ők pedig
transzparenseken, a televízión
keresztül kérték a világot, hogy
küldjenek nekik bitcoint. Szerintem zseniális, hogy látsz egy
élő adást, és az okostelefon kamerájának segítségével azonnal
küldheted is a segítséget. Olyan
egyszerűvé teszi a pénzküldést,
mintha e-mailt küldenénk.

Ha valaki szeret kaszinózni, akkor nyilván, de nem
javaslom: az árfolyam folyamatosan hullámzik és kön�nyű manipulálni. Egy bitcoin
most közel 400 dollárt ér, de
például októberben csak 200
dollár körül mozgott, az eddigi csúcsán, 2013 novemberében pedig közel 1000 dollárt
ért.
Mi történik, ha elveszted a telefonod az adataiddal együtt?

Pontosan ezért kell leírni a jelszót és biztonságba helyezni,
vagy egyszerűen megjegyezni. Ha egyszer ne adj’ Isten
menekülni kell, lehet, hogy
meztelenül futsz át a határon,
de a fejedben rengeteg pénzt
vihetsz magaddal. Amint biztonságos helyre érkezel, felépítheted újra az életed. A
fejedben tarthatod a vagyonod, és azt hiszem, ebben óriási lehetőségek vannak.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Játsszon velünk és nyerjen!

Ha Ön 2016. január 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
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 2016. január 31-ig postai úton visszaküldik szerkesztőségünkbe
(Szimpatika szerkesztőség: 1116 Budapest, Sztregova u. 1.), vagy a www.szimpatika.hu/jatek
oldalon válaszolnak a kérdésekre.
A részletes játékszabály a www.szimpatika.hu/jatek/szabalyzat oldalon olvasható.
A nyilvános sorsolás időpontja:
2016. február 10., délelőtt 10 óra, helyszíne a Szimpatika szerkesztőség
(1116 Budapest, Sztregova utca 1.)
December havi számunk kvízkérdéseinek helyes megfejtései:
1.: a) 2.: c) 3.: b) 4.: a) 5.: c)
A játékos a kvízben történő részvétellel feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével) a Szimpatika magazinban és a nyereményjátékot közzétevő weboldalon
nyilvánosságra hozzuk.
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1

Mit
 válthat ki az édesgyökér tea?
a) heves szívdobogást
b) kötőhártya-gyulladást
c) zsibbadást

2

Hol
 turnézott tavaly Balázs Fecó?
a) Ausztráliában
b) Alaszkában
c) Afganisztánban

3

4

5

Karikázza be
a helyes
válasz
betűjelét!

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

Milyen
töredék szereplője Dani?

a) latin
b) rocker
c) trágár

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

Okozhat-e
egy vérnyomáscsökkentő szemszáraz
ságot?
a) igen
b) nem
c) csak paracetamollal kombinálva

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

Patika neve, címe (vagy pecsétje)*: ..................
Kinek
a „tengeri” filmjéről írunk az e havi számban?

a) Kevin Costner
.......................................................................................
b) Ang Lee
.......................................................................................
c) James Cameron

A novemberi kvízjátékunk nyertesei:
• Bödör Györgyné, Győr
Salvia Gyógyszertár, Győr
• Nagy Dóra, Szigetszentmiklós
Elixír Gyógyszertár, Szigetszentmiklós
• Várfalvi Eszter, Kaposvár
Kígyó Gyógyszertár, Kaposvár
•V
 irág Péter, Öttevény
Vitalitás Patika, Öttevény
Nyereményük: egy-egy 2 fő részére szóló
wellnesshétvége a móri Hétkúti Wellness Hotel
és Lovaspark felajánlásával.

•B
 urján Péterné, Budapest
Glória Gyógyszertár, Budapest
• Vimrázi András, Tarján
Hunyadi Gyógyszertár, Tatabánya
Nyereményük: egy-egy komplex szűrővizsgálat
a VitaHelp Egészségközpont felajánlásával.

teseket
Gratulálunk, a nyer
k!
telefonon értesítjü

y
kosaink figyelmét, hog
Felhívjuk kedves játé
yző jelenlétében,
jeg
köz
ása
sol
sor
a nyertesek
alapján csökkenő
a nyeremények értéke ténik!
sorrendben tör
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JÓ EGÉSZSÉGET
KÍVÁNUNK
AZ ÚJ
ESZTENDŐRE!
Szimpatika szerkesztőség

