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Ki segít egy bántalmazott
anyának?

Kedves Olvasó!

egy a sok megmentett anyuka köBsemöbe
zül. Sokáig nem tudta sem elmondani,
leírni, mit tett a kislánya és az ő életé-

ért az Üdvhadsereg anyaotthona, de mára
sikerült minden múltbéli traumáját feldolgoznia, és az Üdvhadsereg segítségével új
életet kezdenie.
„Amikor kapcsolatba kerültem a lányom apjával,
egy nagyon kedves, udvarias fiatalembernek ismertem meg. Csak akkor kezdett el megmutatkozni a valódi énje, amikor terhes lettem, de úgy
gondoltam, veszekedések és viták mindenhol vannak, majd megoldjuk a problémákat.
Miután megszületett a kislányom és hazaengedtek a kórházból, már sem én, sem ő nem érdekeltük. A szülés után folyamatosan megerőszakolt,
megvert, megkínzott és a lányommal zsarolt. Éheztetett is, és előfordult, hogy a gyereket átvitték az
élettársam szülei a másik szobába, amíg „eljátszott”
velem. Később, amikor erősebb lettem, elkezdtem
dolgozni, és megszerveztem a családsegítő és a védőnő segítségével a szökést. A Családsegítő Szolgálat munkatársa talált rá az Üdvhadsereg Fény
Háza Anyaotthonára, akikkel azonnal felvette a
kapcsolatot. Készségesen fordultak felénk, és megbeszéltük, mikor tudok elszökni a kislányommal
egy átlagos napon úgy, hogy se az élettársam szülei,
se a rokonsága ne gyanakodjon. Fogtam a gyereket,
elmentünk a boltba, és azóta is a boltban vagyunk.”
– meséli Böbe, az anyaotthon egykori lakója, ma
már mosolyogva. „Az a szeretet és elfogadás, amit
ismeretlen emberektől kaptam, a mai napig él az
emlékezetemben. Azon a napon újjászülettem.”
Böbe az Üdvhadsereg Fény Háza Anyaotthon
lakója volt, ahol megkapta az esélyt, hogy új életet
kezdjen. A szállóban lelkész és pszichológus is segít
talpra állni a bántalmazott nőknek, akik speciális
ellátásban és védelemben részesülnek. Olyan embereknek segítenek, akik már nem számíthatnak
semmilyen segítségre.
www.udvhadsereg.hu/ujrakezdok

BÁNTALMAZOTT
VOLTAM
AZ ÜDVHADSEREG SEGÍTSÉGÉVEL
ÚJRAKEZDTEM.

Amikor egy évvel ezelőtt az
az ötletünk támadt, hogy címlapinterjút készítünk a Gryllus
családdal, számos kérdés felvetődött. Az első probléma az volt,
hogy hol is húzzuk meg a család
határait, kivel készüljön interjú,
kivel ne. Ennek ugyebár vannak
technikai okai is – hányan férnek
el egy címlapon? –, és összeszervezni sem egyszerű
négy művészembert, hát még tizennégyet... mert bizony a család nem csak azokból áll, akikről riportunk
szól. Rögtön itt van Gryllus Dániel öccse, Gryllus Vilmos, aki bár ugyanott él, ahol bátyja és hozzátartozói,
mégsem fért be az e havi lapszámba – ígérjük, ezt hamarosan pótoljuk. Aztán itt vannak Dorka és Samu
házastársai – mindketten színházi emberek: Feuer
Yvette és Simon Kornél, más-más műfajban, de nagyon izgalmas produkciókat hoznak létre.
Először ’18 karácsonya volt a cél, aztán a ’19 húsvét,
de végül is minden ünnepi apropó nélkül ez a hónap
jött össze – májusi címlapinterjúnk egy teljesen hétköznapi, ugyanakkor rendkívüli tehetségekkel megáldott család életébe enged bepillantást.
Kalmár András – főszerkesztő
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Címlapon

Fotók © Falus Kriszta

Vendégségben a

Gryllus

családnál

Egy csendes budai utcácskában áll az a ház, amelynek kapuján, a névtáblán szinte mindenki
Gryllus: Dániel, Vilmos, Dorka, Samu és hozzátartozóik egy nagy kertes házban laknak, egymás
alatt, fölött és mellett. A vendégeket Lurkó, az idősödő retriever hangos ugatása fogadja, ő a
hétfejű sárkány – de erről majd később. A beszélgetésre a legalsó szinten, Dorkáék lakásában
került sor, amelynek enteriőrje nem nélkülözi az első osztályos Soma attribútumait – Star Warsos játékok és legók uralják a nappalit. Dorka még nem szokta meg teljesen a 7:40-es sulikezdést, nosztalgiázva mesél a boldog ovis időkről, és konyakmeggyel meg aszalt cseresznyével
kínál – premierajándékok, az előző napi Cseresznyéskert bemutatójáról. Aztán érkezik a család
többi tagja is, akik most beszélgetőpartnereink lesznek: Gryllus Dániel Kossuth-díjas muzsikus,
előadóművész; a felesége, Kőváry Katalin Jászai Mari-díjas rendező, dramaturg, tanár, érdemes
művész; Gryllus Dorka színésznő, énekes és Gryllus Samu zeneszerző.
 A ház családi örökség?

GRYLLUS DÁNIEL: Alapvetően
igen. Zsámboki Gyula gimnáziumi művészettörténet-tanár
építette, az ő fia feleségül vette
az unokatestvérét, az én nagyanyám testvérét. Azelőtt itt szőlők húzódtak, de a XIX. század
végén a nagy filoxérajárvány
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mindent kipusztított, így a
dűlőket felparcellázták. Az utcák még őrzik a szőlőhegy emlékét: Présház utca, Csopaki
utca, Ruszti utca. 1908-ban
épült ez a fönti ház, az Öcsié
(Gryllus Vilmos – a szerk.) már
jóval később. Ahol most vagyunk, ez szolgált konyha és étkező gyanánt az egész háznak.

 És ti tényleg itt
találkoztatok először
egymással?

KŐVÁRY KATALIN: Ebben az a
gyönyörű, hogy az anyósomék
is, mi is és a Dorkáék is itt találkoztak először.
Minket Fodor Tamás hozott
össze. Szegény Váci Mihály

halálának egyéves évfordulójára az Irodalmi Színpad felkért,
hogy csináljunk egy estet, de azt
akarták, legyen benne zene is. A
dramaturggal, Selmeczi Lexivel
éppen erről beszélgettünk, és
Fodor Tamás, arra járt, és beszólt, hogy: – „Kaláka! – Micsoda??? – kérdeztem vissza
– Kaláka... Én épp most dolgozom velük, nagyon jók, keressétek meg őket!”
DANI: 1971-et írunk.
KATI: Akkor fölhívtam Danit,
mondtam, hogy ki vagyok, és
hogy volna egy Dénes Margit-dal, amit el kéne játszani a
műsorban. Ő pedig határozottan és nagyon öntudatosan azt
mondta nekem a telefonban,
hogy „mi más zenéjét nem
játsszuk”.
GRYLLUS SAMU: H u s z o n e g y
évesen.
KATI: Kicsit megdöbbentem,
hogy a fene... És akkor feljöttem ide meghallgatni a Kalákát.
 És Dorkáék hogyan
találkoztak itt először?

KATI: A kétszereplős Varsói
melódiát rendeztem a Pinceszínházban, és ki volt írva egy
olvasópróba decemberben, a
két ünnep közé, de a Pinceszínház akkor zárva volt. Mondtam, hogy jó, hát akkor legyen
nálunk. Kornél (Simon Kornél
– a szerk.) akkor járt itt először
életében. (A szereplőválasztáskor Dorka Berlinben élt, tehát
ők még korábban nem találkoztak.) Bonyolult ide feljutni,

kapu, kutya, miegymás, és emlékszem, Dani még ki is szólt neki, hogy...
GRYLLUS DORKA: Ha legyőzted a
hétfejű sárkányt...
KATI: ...megkapod a királylányt.
DANI: Tényleg ezt mondtam?
DORKA: Valami ilyet mondtál. A
kutya miatt...
 Dani, volt a felmenők
között zenész?

DANI: Igen, a nagyapa, Zsámboki Miklós, de ő nem egészen
a nagyapánk, hanem a nagymamám unokatestvére és a sógora, a ház építőjének fia, ezen
kívül zeneakadémiai tanár, az
Operaház első csellistája, és
a Hubay-vonósnégyes tagja.
Minden héten volt kamarazene, bridzs és vonósnégyes, ez
régen összetartozott.

 Dorka, mi a helyzet
a te zenei pályáddal?
Énekeltél egy nagyon menő
zenekarban, a Rotfrontban.

DORKA: Igen, most 10 éves a zenekar, és ez jó apropó az ünneplésre: május elején lesz az
Ellátóházban egy dupla koncertjük. 4-én én is fellépek velük
vendégként. Augusztusban pedig lesz a Woodstock 50, ahol fél
évszázaddal az ikonikus fesztivál
után eljátsszuk a leghíresebb számokat. Ugyanaz a csapat, akikkel a Cseh Tamás-műsort és a
Like a Rolling Stone-t csináltuk:
Jordán Adél, Ónodi Eszter, Thuróczy Szabolcs, Tompos Kátya,
Törőcsik Franciska, Trokán Nóri vannak benne, meg a férjem,
Simon Kornél, ő egyébként nagyon jó gitáros is. Néha vannak
ilyen zenés dolgok, de mindent
nem lehet egyszerre. Amikor Somával terhes lettem, akkor abbahagytam a koncertezést.
 Azért ilyen családi
háttérrel talán kijárna már
egy saját lemez...

DORKA: Talán, de én azért nem
vagyok annyira erős az éneklésben. Ahhoz képest, hogy
színésznő vagyok, jól tudok
énekelni, de azért szerintem
összességében nem ebben vagyok a legtehetségesebb.
 Erre mit mond a család?

SAMU: Az előadóművészet egy
nagyon komplex dolog.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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DANI: Pontosan ugyanezt akar-

tam mondani. És a színpadi jelenlét is az.
SAMU: De Dorka, te tök jól
énekelsz!
DANI: Az az igazság, hogy a
kütyükkel mindent meg lehet
csinálni. De egy gomb mindegyikről hiányzik: az egyéniség.
Ha valakinek megvan, akkor
megvan. Ha nincs, akkor nincs.
Ezt nem lehet pótolni.
 Ha már éneklésről beszélünk, nyilván sokan feszegették, hogy mi a Kaláka titka?
Talán az, hogy elképesztően
szépen énekeltek. Persze, egy
multiinstrumentális csapat
mindig izgalmas, és csodálatosak a dalok, a zenék, de az,
amikor négy férfihang en�nyire tisztán, ennyire szépen
megszólal, abban van valami
varázslat. Talán a Beatles tudta ezt, annak idején...

SAMU: Fáy András (zeneszerző,
a Rádió egykori szerkesztője – a
szerk.) is ezt mondta...
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DANI: Egyrészt egész gyerekko-

runkban a Lórántffy zenei kórusba jártunk, ezért az, hogy
négyen egyszerre tisztán énekeljünk, nem volt nehéz és sokat is gyakoroltunk. Másrészt
pedig Kata instrukciója volt,
hogy együtt, prózában is mondjunk el egy-egy részletet a megzenésített versekből.
 Ez Kati ötlete volt?

DORKA: Igen!
KATI: Amikor megismerked-

tünk, akkor elkezdtem színházi elemeket beépíteni a Kaláka
műsorába.
DANI: És ez a mai napig működik!
DORKA: Mama mindig szerénykedik... pont most voltam egy
pódiumbeszélgetésen Berlinben, ami arról szólt, hogy a nők
mindig alulpozicionálják magukat. Ezt nem szabad!
KATI: Oké: én csináltam meg a
Kalákát!
DORKA: Igen, ezt ki lehet mondani, hogy ha te nem lennél, a
Kaláka nem az lenne, ami.

KATI: Hát Papa erre azt
szokta mondani, hogy
nincs ellenpróba.
DORKA: Nem, Mama! Az
a szellemi munka, amit
te ebbe a mai napig beleteszel, hogy minden
műsort, minden lemezt,
minden verset, mindent
te nézel át, te dramatizálsz, megmondod, hol az
eleje, hol a vége, mikor legyen lassú, mikor legyen
gyors... ez az 50 év nem
lett volna nélküled!
KATI: Dorka a menedzserem!
 Szerintem nagyon fontos
az, amit Dorka mondott...

KATI: Nézzétek, nekem ugye

adott volt a szakmám, ráadásul
a Színművészeti Főiskolán Nádasdy-osztályba jártam, nem
tudom, Nádasdy Kálmán megvan-e. Ő egy zseni volt, az Operaháznak is ő volt egy időben
az igazgatója, Nádasdy Ádám
(nyelvész, műfordító – a szerk.)
papája. Nála mi tulajdonképpen zenét tanultunk. Zenét és
Adyt. Puccinit és Adyt.
DANI: És zenedramaturgiát.
KATI: Azt is, meg hatáselemzést, és rengeteg verset. Amit
nekik átadtam, az az volt, amit
Nádasdytól tanultam. Ja, és
Kodály... Nádasdy felnőtt operarendezőként elment Kodályhoz tanulni. Nem tudom,
pontosan mit tanult, de tanult.
És nekünk Kodály volt az isten.
Kodály, Puccini és Ady, ez volt
a szentháromság. Szóval amit

én ott tanultam, azt rájuk zúdítottam. Kezdve attól, hogy
hogy kell megállni a színpadon. Amikor először láttam
Danit fellépni, a tapsrendnél
úgy állt, hogy keresztbe volt
téve a lába, szorongatta a furulyát, és ahogy húzták a függönyt, ő műszaki érdeklődéssel
nézte, hogy hogy mozog a drót.
A plafont bámulta a közönség
helyett. Ennyit a profizmusról.
(nevet) De aztán egy csomó
mindent elkezdtek megtanulni, például eljártak énekórákra.

 Ennek hány éve?

DANI: Talán negyvenhét. A
Marczibányi téri Kaláka-koncertek azóta sem sokat változtak, olyannyira nem, hogy ott
a mai napig erősítés nélkül játszunk. És ezt mindenki tudomásul veszi, és csendben van.
Ha valaki ma kezdene így játszani, lehet, hogy azt mondanák, hogy irreális, de akkor
valahogy elfogadták, hogy nem
használunk mikrofonokat, nincsen fényshow meg miegymás.

 Mikor dőlt el, hogy profi
zenészek lesztek?

DANI: Amikor diplomáztam,
sőt talán már harmadéves koromban. Akkor már minden a
zenéről szólt, a Műegyetemen
is. Tudjátok melyik az a zenekar, amiben együtt játszott Sebő Ferenc, Halmos Béla, Gryllus
Vilmos és Gryllus Dániel? A Műegyetemi Szimfonikusok. Béla
volt a brácsás, én a klarinétos,
Béla felesége, Kati a fuvolás, Sebő Feri és Vili pedig csellóztak.
 Aztán a Marczibányi tér
lett a Kaláka otthona.

DANI: Volt előtte egy-két helyünk, de amikor átadták a
Marczibányi téri művelődési
házat és már jegyzett kerületi zenekarként léptünk fel az
ünnepségen. Akkor megragadott a hely, és azóta minden
hónap utolsó szombatján ott
játszunk.

 Samu, belőled hogy lett
kortárs zeneszerző? Azt
tudom, hogy már nagyon
fiatalon zenéket írtál színházi
előadásokhoz.

SAMU: Tizenhét éves voltam,
amikor Simon Balázs megkért, hogy írjak zenét a vizsgaelőadásához, és ebben az is
csodálatos volt, hogy utána Balázs apukája, Simon Albert azt
mondta, hogy na, benned van

valami, gyere, beszéljünk! Ő
egy legendás karmester volt, az
Új Zenei Stúdió megalapítója.
(Simon Balázsról, és az általa
vezetett Utcaszínházi Alkotóközösségről Polgár Teréz ír e havi
magazinunkban – a szerk.)
 És rögtön megfogott a
kortárs, másnéven az újzene?
Azért azt befogadni sem
könnyű.

SAMU: Nem, dehogy, rockzenészként kezdtem. Tizenegy
éves koromtól basszusgitároztam, később mondtam, hogy
hangszerelést szeretnék tanulni. De azt mondták, hogy ahhoz először az összhangzattant
kell elsajátítani. Az viszont engem egyáltalán nem érdekelt,
én csak azt akartam tudni,
hogy hogy írjam le a hangszereknek, amit én jónak hallok.
Az érettségi után a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem Jazz
Tanszékére jártam három évig,
nyaranként pedig rendszeresen
elmentem a tatabányai jazztáborba, ami az egyik évben valahogy elmaradt, én pedig
helyette a szombathelyi Bartók-szemináriumra mentem.
 Jazztábor helyett Bartókszeminárium? Azért ez elég
nagy ugrás.

SAMU: Igen, de én zeneszerző
akartam lenni. Mamának is írtam színházi előadásokhoz és
hangjátékokhoz zenéket, ez volt
az, ami igazán érdekelt.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Címlapon
 Min dolgozol most?

KATI: Samuról ötéves korában
kiderült, hogy csak a zene érdekli, egy szakember is azt
mondta, hogy hagyjuk békén a
többivel, úgyis azt fogja csinálni,
amit ő akar. Hát próbáltuk menedzselni, amennyire lehetett.
SAMU: Szombathelyen találkoztam Michael Jarrellel, és
azt éreztem, hogy nála van a
helyem, Bécsben. Végül ott végeztem el a zeneszerzés és a médiazeneszerzés szakot. Később
megismerkedtem Yvette-tel, a
feleségemmel, aki akkor Amerikában élt, én pedig egy operafelkérésnek köszönhetően
kimehettem hozzá. Aztán ös�szeházasodtunk, és megszületett a kisfiúnk, Tóbiás. Egy évet
még a Fulbright-ösztöndíjnak
köszönhetően Amerikában éltünk és utána hazaköltöztünk.
Yvette megalapította a Láthatáron Csoportot, ami egy
független színház, akikkel országszerte sokféle produkciót játszanak. Én is írtam zenét
a Banyamosoda című előadásukhoz, ami szintén a Marcibányi téren szokott menni. Én
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viszont félig Bécsbe költöztem
vissza, mert ott fejeztem be akkor a harmadik diplomámat.
Most is ott tanítok, emellett pedig a Széchenyi Egyetem Művészeti karán Győrben. Közben
Budapesten a Színház-és Filmművészeti Egyetemen fejezem
be a doktori fokozatomat.
 Kati, Dani, soha nem
gondoltátok azt, hogy
azért meg kéne mondani a
gyerekeknek, hogy mégis
mi legyen belőlük, vagy mit
csináljanak?

KATI: Nem volt koncepciónk,

isten őrizzen! Csak Dorkát
próbáltam lebeszélni a színészetről. Ez szörnyű pálya.
Még ha sikeres is vagy, akkor
is szörnyű.
SAMU: Én azt hiszem, hogy ezek
a pályák mind olyanok, hogy
akármennyire is sikeres vagy,
ha racionálisan nézed a befektetett energiát, az nem tud
„megtérülni” sohasem. Ha az
életedet amúgy is ezzel akarod
tölteni, akkor jó.

SAMU: Az Átlátszó Hang újzenei
fesztivál csak januárban lesz, de
már most elkezdtük a szervezést. Hetedik éve fut, és azt látom, hogy nagyon nagy igény
van rá, hogy az újzenei műveket hiteles és lelkes zenészek
mutassák be a közönségnek.
Szerzőként most egy új opera megírása van terítéken, ez
egy Berlin-Bécs-Budapest tengelyen megvalósuló produkció
lesz, a Pro Progressione szervezet ernyője alatt. A szöveg részben az 1973-as balassagyarmati
túszejtési akció eseményeire
épül, amelyben egy magasrangú határőrtiszt két fia akart külföldre jutni. Dr. Samu István
pszichiáter vállalta, hogy tárgyal
a fiúkkal. Engem az ő karaktere
és látásmódja érdekel nagyon. A
szövegekről Hatala Csengével is
konzultáltunk, aki az erről szóló könyvéhez rengeteg interjút csinált. Az esetről Gazdag
Gyula készített filmet Túsztörténet címmel, Beri Ary tökéletes
alakításával.
 Van közös munkátok is?

DANI: Igen, csináltunk egy lemezt, Hangol már a zenekar
címmel. A Miskolci Szimfonikus Zenekar játszik rajta, Samu hangszerelte. Kicsit benne
vannak az ő gyerekkori emlékei, meg a mai Kaláka is. November 30-án, amikor a Kaláka
50 jubileumnak vége van, akkor
ezzel is fellépünk a Müpában.
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 De jó, hogy szóba hoztad!
Mivel idén 50 éves a Kaláka,
rengeteg koncertetek volt és
lesz. Kiemelnél néhányat?

DANI: Most csinálunk egy Kányádi-műsort, ezt is Kata fogja ös�szerakni. Bogdán Zsolt kolozsvári
színész lesz a partnerünk benne.
Dorkával együtt forgattak a...
SAMU: Dallas Pashamende-ben.
DANI: Igen, onnan van az ismeretség. Azt szerettem volna, hogy Budapesten és Kolozsváron is legyen
előadás, ott május 15-én a Magyar Színházban játsszuk, és előtte, 8-án a Pesti Vigadóban. Lesz
még előadásunk Székelyföldön is.
Sándor bácsinak (Kányádi Sándor
– a szerk.) is megvolt ez az „itt is,
ott is” jelenléte. És persze dübörög
a Kaláka hét határon át című turnénk, május 11-én játszunk Zentán, a vendég Ferenczi György és
az 1-ső Pesti Rackák lesz.
 Dorka, mostanában sokat
dolgozol?

DORKA: Amikor anyuka lettem,
kicsit leálltam. Aztán jöttek a
munkák, de inkább külföldiek,
viszont az elmúlt évben valahogy elkezdődött egy csomó izgalmas dolog itthon is. A Trojka
Színházi Társulással Soós Attila
rendezésében tavaly óta játsszuk
az Anna Kareninát a Kugler Art

lakás-színházban, most pedig a
Cseresznyéskertet mutattuk be
a Színházi Múzeum (OSZMI)
gyönyörű körtermében. Mindkét előadást imádom játszani.
Nagyon nagy öröm számunkra, hogy a Cseresznyéskertben
Kulka János elvállalta Firsz szerepét. Aztán játszom a Hatszín
Teátrumban Borgula András
rendezésében, egy kétszereplős darabot Kálid Artúrral, az a
címe, hogy Jaj, Istenem! Ez egy
abszurd darab, arról szól, hogy
az Isten elmegy a pszichológushoz, mert már problémái vannak. Nagyon szeretik a nézők
ezt a felvetést, hogy ha van Isten, olyan, akiről a Bibliában olvashattunk, akkor ha végignéz a
világon, most miről mit gondol.
 Korábban sokat éltél
Berlinben. Tervezed még,
hogy hosszabb időre kimész?

DORKA: Most éppen nem, mert
Soma iskolás lett, és ettől nagyon megváltozott az életünk.
Azelőtt akkor mentünk, amikor akartunk.
DANI: De most is volt á l a
Berlinálén.
DORKA: 10 évig éltem ott, szerettem az ottani életemet, barátaimat, de most nem tudok Somával
elmenni két vagy három hétre
akkor, amikor eszembe jut.

 Most fut egy sorozat,
amelyben a férjeddel,
Simon Kornéllal együtt
játszol, ráadásul egy elvált
házaspárt. Nem volt furcsa
vagy nehézkes, hogy a
filmben is ő partnered?

DORKA: Nem. Mindig nagy
öröm, ha együtt dolgozhatunk, és nagyon élveztük a
sorozat forgatását. Voltak közös forgatási napjaink, de
volt, hogy felváltva forgattunk, ha ő ott volt, akkor én
itt, de a történet szerint néha
találkozunk és veszekszünk,
és olyankor együtt mentünk
reggel, együtt jöttünk este,
együtt ebédeltünk és hát... ez
olyan jó volt! Nemcsak azért,
mert egész nap együtt voltunk, hanem mert más pozícióba kerültünk, nem csak a
napi menedzselés jutott – mikor kell hozni, mikor kell vinni, mi legyen, ki vásárol be,
stb. –, hanem újra lehettünk
pasi és nő. Nagyon jót tett ez
nekünk, mindkettőnknek. Újra férfi-nőként álltunk egymással szemben, nem úgy,
mint papa-mama. Nyílván
nem adatik meg mindenkinek, hogy a párjával egy filmben szerepeljen, de azt talán
sok ember megteheti, hogy
egy pár napra, órára vagy
percre kizökkenjen a napi
mókuskerékből, és úgy nézzen arra, akit szeret, mint régen, amikor megismerte őt.

Kalmár András
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Szonda Györgyi

Anyaszemmel
A

nya vagyok. Már 21 éve. Szeretem ezt az érzést. Hálás vagyok, hogy erről szól az
életem. Nem vagyok szupermami, hibáztam és hibázok egy csomót. Sok könnyet
ejtettem, de ebből sokat a boldogság, a büszkeség és az öröm szült. Sokat a fájdalom,
a féltés, a tehetetlenség érzése. Keveset aludtam évekig, még kevesebbet kettesben.
Szeretem fogni a kezüket, vagy ha az ölembe ülnek. Ők már kevésbé. Szerettem kisgyermekes anya lenni. Szeretek nagygyerekes anya lenni. Nem könnyű. Boldoggá tesz.

Mese a
hercegnőről

H

uszonegy évvel ezelőtt
született egy gyönyörű kis
hercegnő és egy fiatal anya, aki
az akkori szokások útvesztőiben, a saját szülei szárnyai alatt
egy párkapcsolati szakadékban
bolyongva, de a kislányával az
ölében egy machetával vágta az utat maga előtt. Kanyargós ösvények és ingoványos
mezők, meredek hegycsúcsok
és csúszós árkok vezettek végül arra a napfényes tisztásra,
ahol elkezdhették építeni az új
életüket.

Nsem az anya, sem a kis her-

em voltak többé egyedül,

cegnő, mert az élet egyszerre
sodort melléjük egy apát két kisherceggel és egy pocakban lapuló kistestvért. Az anya hirtelen
egy nagycsaládért felelős kancellárrá lett, és terelgette a folyton
változó birodalom mindennapjait, ahol hangos és nagy társasági élet folyt. Volt, hogy három
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gyerkőc hajolt a bölcsőben alvó
legkisebb fölé, voltak viszont túl
csendes napok is, amikor a hercegnő is a szomszédos királyságban tartózkodott, így a pici
herceg (és szülei) első évei igen
változatosak voltak.

Hkezdte tanulmányait gon-

ercegnőnk eközben meg-

dosan kiválasztott iskolájában,
zene és táncórákat vett, és édesanyja szerint az egész világot
beragyogta. Teltek-múltak az
évek, elcsitultak a hatalmi harcok a birodalomban, nyugodt,
békés, már-már idilli évek következtek, ahova született egy
újabb hercegi kisöccs.

Scegnő, hiszen annyira váóhajtozott is eleget a her-

gyott volna egy fodros ruhás,
rózsaszín testvérkére, de be kellett érnie négy, nadrágszaggató,
labdakergető, fegyverforgató
fiútestvérrel. Anya ekkor már
elég jól boldogult, magabiztosan nem hagyta magát sem aktuális gyereknevelési elveknek
behódolni, sem jószándékú
rokonok javaslatait meghallani. Ölében a legkisebbel vígan
rúgta a labdát, sütötte a tortát,
vagy fűzte a gyöngyöt, éppen
kinek mire volt szüksége, vagy

borogatta a lázast, ült a hideg
éjszakában a köhögőssel, vagy
éppen tizedszer kísérte vissza
az emeletre az alvajárót.

Hkülön

ercegnőnk cseperedett,
lányszobába költözött fivérei mellől, ahol saját kis birodalma lett, tükörrel
és csillogó kristálycsillárral.
Nagylánysága küszöbén végre
teljesült titkos vágya is, édesanyja neki mondta el először,
hogy új kis hercegnő érkezik a
családba. Együtt választották
ki a babakelengyét, minden virágos és csipkés volt, rózsaszín
és puha és a nagylány boldogan
várta, hogy ezekbe öltöztethesse a kishúgát.

Avolt

pici hercegnő gyönyörű
és mindenki imádta, az anyának pedig újra kellett osztania a lapokat, hogy
az elsőszülött ne érezze ros�szul magát. Őszintén kellett
beszélnie arról, hogy a vágyott
lánytestvér még sok év különbséggel is vetélytársnak tűnhet,
és jogos a féltékenység érzése. Könnyek között mesélt arról a boldogságról, amit akkor
érzett, amikor először nézett
anyaként egy ragyogó szempárba, az ő fekete szemeibe, az

a szeretet táplálja minden testvérét is, ami akkor született. A
hercegnők a következő évek során szoros szövetséget alkottak,
hol a hercegekkel karöltve, hol
velük szemben. Nyolc éve vannak hatan egymásnak, és már
egyre ritkábban vannak együtt
egy helyen, hiszen a hercegek
sorban győzik le az akadályokat, a nagyobbik hercegnő pedig gyönyörű felnőtt hölggyé
cseperedett, akiért lovagok epekednek, csendes és zajos csaták
zajlottak és zajlanak körülötte.

Avatalosan is elindult sze-

hercegnő a múlt héten hi-

rencsét próbálni a nagyvilágba,
batyuval, lóval és öleléssel, és az
édesanyja segített cipekedni,
rakodni. Nem mutatta, de nagyon sírt belül. El kellett engedje a kezét, és csak remélni tudta,
hogy huszonegy év alatt tudott
olyan fegyvert és szívet adni neki, ami megvédi, segíti az útján
és mindig a szeretet vezérli.

A

z elsőszülött különleges. Köszönöm neki,
hogy anya lettem. Édesanyám után ő a legnagyobb tanítóm. Távolról
szeretni, ez a mai leckém...

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Méregtelenítés

Kész
cirkusz

Sallai Ervin

Drága Nagymama!
Köszönöm szépen a hímzett blúzt, amit névnapomra küldtél csomagban. Nagyon jól áll.
Kár, hogy leköpte a láma sárgászöld turhával,
ami anya szerint ollóval sem jön ki belőle. Merthogy itt járt nálunk a cirkusz, bizony ám. Egy hétig csak hirdették magukat megafonon, így már
nemcsak a hulladékfelvásárló meg a krumplis kajabált a kertek alatt, de a porondmester is. Apa
rögvest zárni kezdte a kertkaput, mert az ilyenek
városról városra mennek, biztos lopnak mindent,
kizárt dolog, hogy bohóckodásból szednék össze
a kamionokra valót.
Vasárnap elment az egész család, mert anyu
szerint apa sajnálja tőlünk a tartalmas időtöltést,
és elő ne hozakodjon a horgászattal, mert mindenki elunja a tóparton az életét térerő nélkül,
amíg apa horga belegabalyodik a nádba.
Már a bejáratnál elkezdődött a csoda. A jegyeket a gumitestű nő árulta. Kicsit várni kellett
apára, hogy szaladjon el a bankomatba még pénzért. Hiába kiabált, hogy nem akarja megvenni
az egész kuplerájt légtornászostul, pónistul, csak
négy redves jegyet kér. Végül mégis bejutottunk,
pedig anya több megjegyzést tett a gumitestű nő
pelyhedző szakállára, és folyton Bem apónak hívta. Még pattogatott kukoricára is futotta, hogy
beragadjon öcsi foga közé, és legyen miért üvöltenie végig az előadáson.
Más gyerekek ezalatt hosszan tapsoltak a veszedelmes oroszlánnak. Apu dörmögött, hogy egy
kivénhedt csaucsau kutya, ami maximum akkor
veszélyes, ha hozzánk dörgölőzik a rühes bőrével.
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A szünetben kimehettünk a lakókocsik közé,
megnézni az állatokat. Szomorú látvány egy elefánt, aki megeszi a szelektív hulladékgyűjtő ös�szes műanyag palackját. Az idomár langyos vizes
beöntést adott neki slaggal, amivel bebizonyította anyának, hogy a bérszámfejtésnél is vannak
rosszabb munkák. Kedves nagymama, ha valaha
beöntést adsz egy elefántnak, csak srégen próbálkozz, ne állj a feneke mögé! Ez jó tanács. Vasárnap óta tudom, mit jelent az a kifejezés, hogy
elsöprő erő.
Jeges rémülettől tágra nyílt szemekkel mentünk vissza a sátorba. Leghamarabb anya oldódott fel. Kiválóan szórakozott Ramirez Fernando
zsonglőrmutatványain. Apa szerint vagy sízoknikkal volt kitömve Fernando sztreccsnadrágja,
vagy a legnagyobb mutatvány ő maga volt.
Nekem legjobban a bohóc tetszett. Hajtogatott
pár lufiállatot, majd odament a polgármester bácsihoz, széttört két tojást a fején, és vizet töltött a
nadrágjába. A közönség harsány hahotája akkor
sem csillapodott, amikor kivezették a biztonsági őrök, és kiderült, hogy nem is bohóc, csak egy
tüntető.
Kovács András, a szilaj indián harcos késdobáló számát eléggé untam. A mutatványa előtt hos�szan pergett a dob – playbackről –, aztán csendet
kértek a közönségtől, hogy koncentrálhasson,
mielőtt körbedobálja bájos segítőjét. Olyan közelről hajigálta a bácsi a késeket, hogy szerintem
koncentrálás helyett elég lett volna, ha egy kicsit
derékból előredől, és beszurkálja a néni mellé.

Egymást követték a fergeteges világszenzációk.
Szabrina, a dél-amerikai guminő – anya szerint
Bem apó – őrületes rugalmasságról tett tanúbizonyságot. Apa szerint persze csak egy közepesebb terpesz volt, amit egy átlagos hidegburkoló
naponta többször végrehajt. Utána körberohant
párszor egy póni a sátorban, a hátán egy majommal. Ő volt Csita, a rodeókirály. Az első sorban
ülve jól látszott, hogy oda van szigszalagozva a
nyereghez, de nem árultam el öcsinek, hadd maradjon meg a varázs.
Végül következett a finálé. Julio Jimenez, a
svéd tűznyelő fenomén szórakoztatta a nagyérdeműt. Nem tudom, eredetileg milyen lett volna a show, mert Julio náthás volt és tüsszentett
egyet, spiritusszal teli szájjal. Szerencsére hamar
kiértek a tűzoltók, és ha a cirkuszi sátrat nem is
tudták már megmenteni, emberben és állatban
nem esett kár.
Sokat beszélgettünk hazafelé anyáékkal erről
a szórakoztató estéről. Apa azt mondta, ezzel az

erővel ő is felléphetne, amikor szappanos hónaljjal eldudálja az amerikai himnuszt, de ő mindig
túloz. Majd ha eljössz hozzánk, mutatunk fényképeket is. A legjobban azok sikerültek, amiket
hazafelé menet a kocsimosóban készítettünk,
ahol a cirkuszból kiszökött nílusi krokodil vakartatta a hasát a színes kefékkel.
Puszil kisunokád.
u.i.: Anya
kérdezi,
hogy írhatna-e
a te Facebookodról
Ramirez Fernandonak,
mert meg szeretné kérdezni, hogy tényleg sízoknikkal volt-e kitömve
a sztreccsnadrágja.
HIRDETÉS

Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg kezelőorvosát!

Dr. Draveczki-Ury Ádám

Nem mindig aranyér
A

z aranyér népbetegségnek számít, viszont
amit a betegek annak hisznek, nem mindig
az – tudtuk meg dr. Bánfalvi Péter proktológustól, a téma egyik legnagyobb magyarországi
szaktekintélyétől. A lényeg ugyanakkor annyi,
hogy semmilyen hasonló jellegű problémával
nem szabad habozni, és orvoshoz kell fordulni.
Mit értünk aranyér alatt?

Az aranyér léte önmagában
véve teljesen normális: tulajdonképpen egy kis erekből álló párnácskáról beszélünk a
végbélnyílásban, ami egyben
nagyban segíti a zárást is. Probléma az érpárna megduzzadása,
megnövekedése, ellazulása esetén szokott jelentkezni.
Ez elsősorban a
fájdalmat jelenti?

Maga az aranyér valójában
ritkán szokott fájni. Igazság
szerint a közbeszédben gyakorlatilag mindent aranyérnek
hívunk, ami a betegek fenekében történik, miközben a végbél nagyon komplex felépítésű
szerv, tele idegekkel, izmokkal,
mirigyekkel, nyálkahártyával. Valójában az aranyér fáj a
legritkábban ezek közül, az itt
kialakuló kellemetlenségekre,
14

problémákra azonban mégis azt mondja a legtöbb beteg,
hogy neki aranyere van. Annyi
ugyanakkor igaz, hogy a vérzéses tünetek nagyobbik része
valóban az aranyérre vezethető
vissza: a párna ilyenkor annyira
megduzzad, hogy a nyálkahártya megreped, és alatta kipukkadnak az erek.
Milyen egyéb
rendellenességekre
szokták könnyelműen
rámondani a betegek,
hogy aranyérről van szó?

Vérzéssel és fájdalommal jár a
végbélrepedés is, de rengeteg
olyan gyulladás is kialakulhat,
ami váladékozással, viszketéssel vagy fájdalommal jár. Akár
a végbélrák is okozhat hasonló tüneteket. Létezik emellett
az úgynevezett rögösödött aranyér is, amikor bőr alatti bevérzés alakul ki és okoz csomót. Ez

az elváltozás egy erecske elpattanása és beduzzadása után is
létrejöhet. Ha valamilyen hirtelen kialakuló, vagy régóta
panaszt okozó problémát észlelünk, érdemes orvoshoz fordulni, ugyanis nem egyszerű
megállapítani, konkrétan milyen rendellenesség lépett fel.
Maga az aranyér azonban pont,
hogy könnyen behatárolható
egy orvos számára, ezt viszonylag egyszerű diagnosztizálni.
Mi ilyenkor a megoldás?

Mint említettem, többfajta probléma merülhet fel ezen a testtájékon, és ezek javarésze magától
megoldódik, hiába tűnnek maguk a tünetek akár ijesztőnek
is. A kúpozás, a krémezés legtöbbször az aranyéren is segíteni szokott, bár néha valóban
szükség van orvosi, sebészeti beavatkozásra. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy valójában

nagyon sok embernek van aranyér-elváltozása – szinte mindenkinek –, és ezek javarésze
semmiféle panaszt nem okoz.
Mi az oka ennek a
gyakoriságnak? Az
ülő életmód?

Részben igen, de benne van a
korosodás is, és ezen túlmenően is számos tényező befolyásolja. Az ülő életmód azért nem
kedvező, mert az érintett tájékot
érő direkt nyomás ilyenkor folyamatosan magasabb a kelleténél. Emellett a mozgásszegény
életmódtól kicsit belassulnak a
belek, és ilyenkor a széklet is
keményebb lehet. Sokszor pedig azt látni, hogy gyakorlatilag genetikai hajlamról van szó,
a kötőszövet sokkal lazább a
kelleténél. De emellett okozhat
aranyeres problémákat terhesség, szülés is, és bizonyos foglalkozások esetében is tipikus
a megjelenése: ilyenek például
a sofőrök, sőt, érdekes módon

a fúvós hangszereken játszó zenészek is. Még a vécén eltöltött
idő mennyisége is befolyásolhatja az aranyér kialakulását:
ha nem megfelelően székelünk,
nem ott, nem úgy és nem an�nyit nyomunk, mint amennyire
szükség van, szintén sokkal nagyobb a nyomás a területen, és
csúnya duzzanatok alakulhatnak ki. Emellett vécézés közben
sérülhet is az adott rész.
Törvényszerű, hogy később
kiújuljon a probléma?

A végbelünkben akár nyolc-tíz
aranyér is lehet. Legtöbbször
kiújulás esetén nem a kezelt
aranyérnél jelentkeznek problémák, hanem egy addig nem
duzzadt vagy nem kezelt másiknál. Ennek többnyire az az
oka, hogy az adott beteg nem
változtatott a szokásain, márpedig ilyenkor nem is érdemes
más eredményben reménykedni. Mérsékelt sport és normális étrend mellett ugyanakkor

a panaszok többségét el lehet
kerülni. Szintén komoly problémát jelent a stressz. A panaszos emberek többségénél ide
vezethető vissza a probléma,
hiszen a stressz élettani változásokat okoz, és aranyér is kialakulhat a talaján.
Mik a tapasztalatai, mennyire
hajlandók az emberek
orvoshoz fordulni ezekkel a
kellemetlen problémákkal?

Érződik némi generációs ellentét, az idősebb férfiak akár
évtizedeken át is várnak az első panasz megjelenésétől, mire
rászánják magukat, hogy orvoshoz menjenek. A fiatalabb
férfiak hamar, akár az első tünet megjelenésekor elmennek.
Úgy tapasztalom, a nőknél ez
eleve nem jelent ekkora gondot, hiszen a nőgyógyászati
vizsgálatok kivitelezése és intim jellege is hasonló. De szerencsére már a férfiaknál is
változik a helyzet.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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MÁJUSI AKCIÓ!
Magnézium Béres 375 mg + B6
filmtabletta 30 db

1 695 Ft

EP kártya

Az igazán
á stresszes iidőszakokra.
dősza
ő zakokraa
A legmagasabb magnéziumtartalmú
vény nélkül kapható gyógyszer1
OGYÉI ATC: A12CC, 2019.01.

1

56,5 Ft/
Ft/db
/db

Nurofen® Junior narancsízű 100 mg

lágy rágókapszula 12 db

1 560
0 Ft

EP kártya

Egyedülálló gyógyszerforma,
gyógyszerforma mely
kö
könnyen
bevehető bárhol és bármikor a
fájdalom enyhítésére. 7 éves kortól

Az akció 2019. május 1-jétől 31-éig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

Smecta® 3 g por szuszpenzióhoz

10 db

ká t
EP kártya

1 040 Ft

30 db

ká t
EP kártya

1 760 Ft

104 Ft/db
hatóanyag: dioszmektit

130 Ft/db
hatóanyag: ibuprofén

Baldivian® Night bevont tabletta
Növényi
Növé
Növ
Nö
N
ényi ggyógyszer,
ényi
yógyszer,
ógy
amely
amely
ly természetes
hatóanyagával (441,35
(441 35 mg
ma
macskagyökér száraz kivonat) enyhítheti
az alvászavarokat

58,7 Ft/db
hatóanyag: macskagyökér kivonat

forgalmazza: Valeant Pharma Mo. Kft.,
1025 Budapest, Csatárka út 82-84.

Akut hasmenés kezelésére felnőtteknek és
gyermekeknek (a csecsemőket is beleértve)
orális rehidráló oldattal együtt adva.

forgalmazza: Reckitt Benckiser Kft.
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
Tel.: (+36) 1 880 1870
E-mail: gyogyszer@rb.com

forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt.,
1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.,
www.beres.hu
MAG1905LFSZ

forgalmazza: Pfizer Kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 53.

SME-TA-HU1707-01

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Blend-a-dent extra erős

Nizoral® korpásodás ellen 20 mg/g

Fenistil® 1 mg/g gél

Lopedium® 2 mg kemény kapszula

protézisrögzítő krém 47 g

1 245 Ft

26,5 Ft/g
forgalmazza: Procter & Gamble

EP kártya

Egész nap biztosítja a műfogsor
stabilitását, így biztonságérzetet nyújt
használójának. A ragasztó védi a
nyálkahártyát a protézis okozta
s
sérülésektől,
illetve megakadályozza az
ételmaradék protézis alá jutását.

sampon 100 ml

EP kárt
kártya

2 970 Ft

50 g

EP kártya

2 155 Ft
43,1 Ft/g
hatóanyag: dimetindén-maleát

299,7 Ft/ml
29,7
hatóanyag: ketokonazol

Csillapítja
p j a viszketést,
megnyugtatja az irritált bőrt
forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.Tel.: 225-5800
www.gsk.hu

20 db

EP kártya

1 360 Ft

Heveny,
y hirtelen kialakuló hasmenés
tüneteinek (pl.
(p hasi diszkomfortérzés,
puffadás, görcsök) kezelésére
kezelésére.
puffadás
Már az első adag megszüntetheti a
panaszokat.

68 FFt/db
t/db
hatóanyag: loperamid-hidroklorid
forgalmazza:
Sandoz Hungária Kft.
1114 Budapest,
Bartók Béla út 43-47.

Sampon gomba okozta bőrfertőzések, pl.
hajkorpásodás helyi kezelésére és megelőzésére.
Felnőttek, 12 év feletti serdülők és idősek számára
egyaránt alkalmas. Korpásodás kezelésére 2-4 héten
át heti kétszer alkalmazandó

OSDZ1388/01.19

Orvostechnikai eszköz*

Vény nélkül kapható gyógyszer

Dorithricin® szopogató tabletta

Calcium-D-Sandoz® 600 mg/400 NE

20 db

EP kártya
ká t

1 560 Ft

forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt.
4042 Debrecen, Pallagi út 13.

78 Ft/db

pezsgőtabletta 20 db

Vény nélkül kapható gyógyszer

EP kártya

1 620 Ft

CHHU/CHTHRFL/0004/19a

Vény nélkül kapható gyógyszer

Nyerjen belépőt
a Szimpatikával!
Nyerjen
wellnesshétvégét
a Szimpatikával!

81 Ft/db
forgalmazza: Sandoz Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Fájdalommal járó száj- és
garatüregi gyulladásos
megbetegedések helyi
kezelésére szolgáló
cukormentes készítmény, 6
éves kortól alkalmazható

Idősek kalcium és D3-vitamin-hiányának megelőzésére és
kezelésére, csontritkulásban szenvedő betegek kalcium és
D3-vitamin-szükségletének biztosítására
OSDZ1388/01.19

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

EP kártya

További tudnivalók és részvételi szabályzatok a szimpatika.hu/jatekok oldalon.

További tudnivalók és részvételi szabályzatok a szimpatika.hu/jatekok oldalon.

Egészségpénztári kártyára is kapható. Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egészségpénztári kártyák eltérőek, vásárlás előtt kérjük, érdeklődjön gyógyszertárában!

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
*A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

MÁJUSI AKCIÓ!
Jiangzhi Tongshu San
Szűztea Forte kapszula 80 db

2 295 Ft

28,7 Ft/
Ft/db
/db

Anthelios SPF 50+ naptej babáknak

50 ml

EP kártya
ká t

Hatóanyagai támogatják a
fogyókúrás diéta
eredményességét, a
testsúlykontrollt

Étrend-kiegészítő készítmény**

Salvequick® tyúkszemtapasz
6 tapasz

EP kártya

Voltaren DOLO RAPID 25 mg
lágy kapszula 20 db

2 140 Ft

555 Ft

4 480 Ft
89,6 Ft/ml

forgalmazza: Oriental Herbs Kft.

Az akció 2019. május 1-jétől 31-éig, illetve a készlet erejéig tart.
Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

92,5 Ft/tapasz

107 Ft/db
hatóanyag: diklofenák-kálium

forgalmazza: L'ORÉAL Magyarország Kozmetikai Kft.

EP kártya

Enyhíti az izom- és ízületi fájdalmakat,
hátfájást, a megfázás és influenza
következtében kialakuló fájdalmakat

Nagyon magas védelem a babák és gyerekek érzékeny bőrére,
arcra és testre

Csökkenti a fájdalmat, enyhíti
a nyomást, megelőzi a
dörzsölést és segít a
tyúkszem eltávolításában. A
védőtapasz 0,04 g (40 %)
szalicilsavat tartalmaz

forgalmazza:
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43.
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

Napozókészítmény

Orvostechnikai eszköz*

Vény nélkül kapható gyógyszer

Apranax Dolo 100 mg/g gél

Rhinospray plus 1,265 mg/ml

CHHU/CHTHRFL/0004/19a

Béres Szemerő FORTE filmtabletta
90 db

EP kártya

Neogranormon kenőcs

25 g

EP kártya
EP

1 140 Ft

5 415 Ft

45,6
45
5,6 Ft/g

60,22 Ft/db
60

Komplex
Komple
ex öösszetételű,
sszetételű, vitaminokban
ggazdagg gy
gyógyszer
gy
felületes
gazdag
hámsérülésekre,
há é ülé k iirritációkra.
itá iók
Aktívan nyugtatja a bőrt,
gyulladáscsökkentő,
bőrgyógyító hatású
gy

forgalmazza: TEVA Gyógyszergyár Zrt. 4042 Debrecen, Pallagi út 13.

forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt.,
1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4.,
www.beres.hu

100 g

EP kártya
ká t

1 875 Ft

Hatásos megoldás izom- és ízületi
fájdalom esetén. Gyulladásgátló,
fájdalomcsillapító, hűsítő hatású

18,8 Ft/g
hatóanyag: naproxén
forgalmazza: Valeant Pharma Mo. Kft., 1025 Budapest, Csatárka út 82-84.

Időskori szembetegség (makuladegeneráció),
illetve az erős fénysugárzás oxidatív
szemkárosító hatása esetén a különleges
táplálkozási igény kielégítésére

EP kártya

1 880
0 Ft

1888 Ft/ml
hatóanyag: tramazolin-hidroklorid-monohidrát
forgalmazza: SANOFI-AVENTIS Zrt. 1045 Budapest, Tó utca 1-5.

Hatóanyaga percek alatt felszabadítja és hosszú
órákon át tisztán tartja orrát

SZE1905LFSZ

SAHU.RHIN.18.06.0303 (2018.06.12.)

Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Nicorette® Quickspray 1 mg/adag

Novo C Plus® Liposzómális C-vitamin

szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray
1 adagoló
tartály

3 975 Ft

3975 Ft/adagoló
Ft/ d ló tartály
t tál
hatóanyag: nikotin

oldatos orrspray 10 ml

EP
P kártya

lágykapszula 60 db

3 495 Ft

APG-VA-HU1803-01, lezárás dátuma: 2018 június 22

Vény nélkül kapható gyógyszer

Keresse a Szimpatikát az interneten is!

forgalmazza: Penta Pharma Kft.

58,3 Ft/db

Gyors segítség a dohányzás utáni vágy
leküzdésében! Diszkrét megoldás a
kellemetlen megvonási tünetek enyhítésére.
Mérsékli a nikotin utáni vágyat a leszokási
kísérlet során

Természetes összetevőkkel
készül, hosszan tartó hatású,
és a C-vitamint liposzómális
formában tartalmazza a
leghatékonyabb felszívódásért

Vény nélkül kapható gyógyszer

Étrend-kiegészítő készítmény**

EP kártya

Vény nélkül kapható gyógyszer

szimpatika.hu

facebook.com/Szimpatika instagram.com/szimpatika_hu

Egészségpénztári kártyára is kapható. Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egészségpénztári kártyák eltérőek, vásárlás előtt kérjük, érdeklődjön gyógyszertárában!

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
*A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
**Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

Elmondom hát mindenkinek

Polgár Teréz Eszter

Életjátékok

Simon Balázs rendezői pályája a Vígszínházban indult 23 évesen. Senki
nem jósolta volna, hogy mélyszegénységben élőkkel, börtönlakókkal, drogfüggőkkel, prostituáltakkal is készít
majd darabokat – hogy az együtt alkotás terápiás hatásaiból részesülhessenek, akik színházba sem jutnának el
soha. Az Utcaszínházi Alkotóközösség,
más néven Utca-SzAK Egyesület ma
szegregációban élő fiatalokkal dolgozik, s a közös tréningek, próbák során
„játszva” ad át olyan tanulási és szociális kompetenciákat – mint pl. a másikra figyelés, együttérzés, önfegyelem,
együttműködés –, amiket jó esetben a
család és az iskola közvetít.
Édesapád karmester volt,
édesanyád színésznőből lett
pszichológus, sőt a tágabb
családodban is szinte mindenki
színházi ember. Egyértelmű
volt, hogy a Színművészeti
Egyetemre jelentkezz?

Igen. Elsőre be is jutottam,
1990-ben. Ott aztán többször
kerültem hullámvölgybe, de
összességében sokat kaptam
az egyetemtől. Székely Gábor
tanítványaként nagyon magasra került a léc, szerencsére
rájöttem, hogy nem kell az ő
munkamódszereit követnem,
és onnantól lettek igazán jó
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vizsgaelőadásaim. Egy védett
közegben még könnyű kinyílni, kísérletezni.
Nagyon fiatalon már a
Vígszínházban rendeztél,
ami sok pályatársadnak
a csúcsok csúcsa – lenne.
Te nem maradtál.

Én organikus színházi munkára, közös alkotásra vágytam
volna, egy hierarchikus színházban pedig a kötelező rutinba
kell beletörnöd. Nem akarom
piszkálni a Vígszínházat, kapott
eleget a „metoo”-kampányban,
de ennek kapcsán én vezettem

Tovább tudtad vinni
a tapasztalatokat,
munkamódszereket?

Következett a Bárka Színház
és a Zsámbéki Színházi
Bázis – a ’90-es évek talán
legizgalmasabb színházi
kezdeményezései. Mindkét
helyen alapító voltál.

be a művészi abúzus kifejezést. Mert nemcsak fizikailag
vagy szexuálisan lehet valakit
bántalmazni, megalázni egy
színházban. Aki diktatúrában
szocializálódott, egy életen át
tanulja, hogy ne hagyja magát.
Mikor a főrendező először elém
ült a komplett próbafolyamat
végén, és felülrendezte a kész
darabom, rögtön fel kellett volna állnom, de nem tettem –
csak a sokadik esetnél, négy év
után, a Pinokkiónál. Mindenkit
nagyon meglepett, hogy eljöttem, mert az összes rendezésem
sikerrel futott.

Én a klasszikus kőszínházak
világába születtem, már gyerekként ismertem mindenkit, aki
ebben él és mozog, de fogalmam
sem volt az életről. Reggel 9-kor
bementem a Vígszínházba, éjjel 2-kor hazataxiztam, és nem
találkoztam élő civillel. Szerettem volna a színházat közelebb
vinni az élethez – és fordítva. A
klasszikus színház belemerevíti az alkotót és a nézőt is egy
bizonyos magatartásba. Ebből
lehetett kimozdulni a Bárkában vagy Zsámbékon. Egy történetbe való totális bevonódás
nem feltétlenül jó. Hipnotizált
állapot: kényelmes, nem kíván agymunkát, reflektív, kritikai attitűdöt – így vonódunk
be az ócska sorozatokba is. Engem az élmény tudatos használata érdekelt. A Bárkában
és Zsámbékon sikerült igazi jó

műhelymunkában részt venni,
amire nagyon vágytam, sajnos
rettentő ritka. Dolgoztam több
vidéki színházban, sokszor kitűnő, összetartó színészekkel,
de azt láttam, hogy egy-egy darabra sosincs elég idő, vagy lehet
tudni, hogy rövid ideig lesz repertoáron, ami előre megcsappantja a társulat lelkesedését.
A Bárkában is pont
négy évet töltöttél.

És minden munkámat imádtam. A Bárka első darabját is
én rendeztem, a Díszelőadást
– négy évig játszották. Kiderült,
hogy nagyon is lehet közösségi
módon, tréning-alapon, nehéz
anyagból jó darabot készíteni;
3 hónapig próbáltuk, minden
résztvevőnek fontos művészi
lépcsőfokot jelentett. Azért jöttem el, mert a forradalom fölfalta a saját gyermekeit. Nem
tudtunk megfelelő közösségi
vezetési módot találni, és egyszer csak egy autokrata vezető
alatt találtuk magunkat, akinek
a döntéseit nem tartottuk jónak.

Akkor halt meg édesapám,
ami megtörte a lendületem. Elvesztettem az erőmet. Ráláttam apám gyengeségére és a
sajátomra is, és arra, ami igazán értékes volt benne, és bennem is az lehetne. A színházi
világban erőt kell felmutatni,
én pedig a Vígben és a Bárkában sem harcoltam meg a hatalomért. De éreztem, hogy nem
harcolni akarok, hanem olyan
közösségben részt venni, amire
építeni lehet. Ezt egyre tudatosabban így gondoltam. A cigány
közösségekkel való munkában
éppen az a legnagyobb erőm,
hogy nem akarok uralkodni
felettük. Náluk is erős a hierarchia, de idegennek nem engedik
át az irányítást. Engem mégis
elfogadtak tekintélynek, még a
börtönlakók is. Volt, hogy 20
fiatalkorú bűnözővel találtam
magam, és kiküldtem az őrt.
Ők fölmértek, és megengedték,
hogy vezessem őket. Mivel én
nem akarom megmondani, mi
a bajuk, ők mondják el.
Budapesten, az 5. kerületben
nőttél fel. Hogy jutott eszedbe,
hogy hátrányos helyzetű
csoportokkal dolgozz?

Az ember mindig a személyiségét építgeti, és egy-egy lehetőségnél aszerint dönt, hogy
az új szerep hogy állna neki.
Magával van elfoglalva a valóság helyett. Peter Brook /ikonikus angol rendező, színházi
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Elmondom hát mindenkinek

elméletíró – a szerk./ afrikai
sivatagi utazásai vagy Párizs
külvárosában végzett munkái
nagy hatást tettek rám. Petert
személyesen ismerem régóta, a
legfőbb élő mesterem. Nagyon
vonzott, ahogy a társadalmi
végleteket összehozta a színházában. Amikor Halász Péter betegen, a halála előtti időszakban
elhívott a Kálvária téri Városi
Színházba rendezőnek, igent
mondtam. A színház pénzügyi
gondokkal meg csótányokkal
küzdött, és – mint rájöttem –
drogelosztó központként működött. Sajnos a szélsőséges
kihívások nagyon inspirálnak.
Ehhez óriási önbizalom kellett.

Vagy óriási bizonyítási vágy.
Meg a romantikus természetem, hogy megyek előre, fúj a
szél, és dacolok az elemekkel.
Kinyitottuk a „nyóckerben” a
nagykaput, aztán kimentünk
az utcára, el a fűtetlen falusi művházakba. Ha ugyanezt
az energiát kőszínházi előadásokra fordítom, jóval kiegyensúlyozottabb karrierem lenne
22

és sokkal több pénzem. De mikor utoljára bementem egy konszolidált kőszínházba rendezni,
3 hét múlva menekülnöm kellett. Az egyetlen dolog, amire
én harapok, az a bullying /testi
vagy lelki zaklatás, megalázás –
a szerk./. Azonnal kiszúrom, és
leállítom. Legyen a játék tere a
megnyílásé, a biztonságé. Na,
itt szinte mindenki mindenkit
fúrt, gyötört. Talán egy egészséges kapcsolat sem volt. Szóltam:
4-5-ször. Erre közölték, hogy
nem terapeutának jöttem, hanem rendezni.
Kiutáltak 3 hét alatt,
miközben a börtönlakókkal
megtaláltad a hangot.

Vagy kiutáltattam magam –
miközben én hagyományos kőszínházban szocializálódtam!
A történetemhez az is hozzátartozik, hogy családom lett,
született 3 gyerekem, az első
2004-ben. Kiderült, hogy már
nem én vagyok a legfontosabb
otthon, és a rendezői kényelmemnek – hogy éjszakákat
pepecselek a példánnyal, elmegyek pár napra egyedül vidékre
– búcsút mondhatok. Utólag tudatosodott, hogy volt bennem
harag is amiatt, hogy a gyerekeim úgymond elvették az előző életem. Valahogy helyükre
kerültek a dolgok. Most inkább
pedagógus-életformát élek
mint a színházi emberét, ez ös�szeegyeztethetőbb a családapasággal: 9-től 4-ig dolgozom egy
csoporttal, tréningezünk, próbálunk – és este otthon vagyok.

Térjünk vissza a nagy váltáshoz:
a Városi Színházhoz. Mihez
kezdtél egy drogelosztóban?

A színházi gondnok volt az
ún. utcafőnök, a dealer. Halász Pétert totál kihasználták,
ő élt a saját világában. Azt hitte, az értelmiség majd követi,
de kongott a színház; a környéken lakók sem mentek be, csak
a drogért előadás után. Gondoltam, populáris darab kell,
persze, kikacsintással: 2006ban megrendeztem Vitéz László-történetekből,
impróra
alapozva a Nesze! Nesze! Nesze!
című darabot. Nyitva hagytuk az ajtókat. A környékbeliek
megálltak hátul, majd 15 perc
után kiódalogtak. Világos lett,
hogy nagyon más kell. Olasz
kollégákat hívtam meg, és a 25
fős tréningcsoporttal összeraktunk egy megtörtént bűnesetekre építő maszkos, improvizatív
előadást. Azután kimentünk a
színház elé játszani.
A színészek nem féltek?

De, nagyon. Én is féltem.
Viszont a maszk működött:
interaktív, bármit lehet neki
mondani, el is lehet bújni mögé. Nyolc előadást tartottunk,
minden nap kicsit tovább maradtunk kint, és egyre többen
jöttek; végül 200-an nézték. Ezután missziómnak éreztem, hogy
elvigyük a színházat azoknak,
akiknek nem elérhető. Sikerünk
volt, azt hittem, az intézményes
színház fontos emberei elájulnak
az előadásainktól, de nem is voltak ránk kíváncsiak.

Kimentél a keretből, és a
keret nem ment utánad.

Ahogy mondod. A Színház
folyóirat 12 év alatt nem írt az
Utca-SzAKról. De új közönséget találtam, meg új játszótársakat. A maszkot azóta is
használom, nagyon bevált, terápiás szintig fejlesztettük. A
néző a prototípusok mögé láthat mindenféle arcot. Fiatal
prostituáltakkal is dolgoztunk
maszkkal, improvizációs eszközökkel, az életükből vett jelenetekre építve, vagyis az életjáték
módszerével. Beszélgethettek,
feleselhettek, megharcolhattak
a stricivel, az anyjukkal, a klienssel. Ennek anyagából született a Halmozottan hátrányos
helyzetű angyalok kara, ami
viszont profi színészekkel készült előadás, most is játsszuk.
Drogrehabilitációs központban
két éve dolgozunk, ott egy testvérpár sztorijából született darabot mutattunk be nemrég: a
történetben egyikük drogos, és
meghal, másikuk alkoholista,
és elmegy elvonóra. Az előadás
végén a színészek bemutatkoztak és elmondták, milyen
szertől függnek. Na, akkor elkezdett folyni a nézők könnye.
A dolog léptéket váltott. Nem
elég a puszta élmény, a katarzishoz értelmező viszony kell.

A rendezés mellett
szerepelsz is néha.

Ha a közös alkotómunka megkívánja. Múlt nyáron
harmadszor rendeztük meg a
Gypsistan Fesztivált, ezen belül pl. a szintén életjátékra építő
Sprite bolygó lakóiban én is játszottam. Kifejezetten nagy sikere
volt, de sajnos ezek az előadások
megismételhetetlenek; elvesznek.
A színházat felvállaltan
terápiás, illetve szociális
célokra használjátok.

A dramatikus játék gyógyító
hatása közismert, engem pedig
színház és pszichológia határterületei mindig érdekeltek:
ebből írtam a doktorimat is.
Az Utca-SzAK célcsoportjában
jóformán mindenki traumatizált, ezért amellett, hogy felnőttoktatásban, vidékfejlesztési
programokban gondolkodunk
szakemberek bevonásával, terapeutával, szupervizorokkal is
dolgozunk. A mélyszegénység
elképzelhetetlenül más világ,
amivel én Csereháton szembesültem elsőször. Sok fiaskónk
volt, főleg kezdetben, mert
nemcsak magunkat kellett elfogadtatnunk, hanem a beavatkozásnak azt a módját is, amit
felkínáltunk. Csoportnormákat kellett kiépíteni, szociális
alapkompetenciákat. Csereháton gyorsan pörögnek a generációk, aki bekerült 10 évesen a
programba, pár év múlva anya,
apa lett. Lassan a harmadik generációval dolgozunk, most
már könnyebb.

Hogyan tudtátok bevonni
az ott élőket?

Eleinte kis történeteket
vittünk, ezek nyitogatták az
ajtókat. Aztán beszélgetni próbáltunk a darabokról, de ami
reflektív gondolkodást igényelt
volna, nem működött. A játék
igen. Az előadás csupán eszköz,
hogy pl. közösség épüljön, családi kapcsolatok változzanak.
A helybeliek tisztelete mindig
kulcsfontosságú. Ők abból indulnak ki, hogy a városi csak
„pénzt keres rajtuk”, tehát adjon
belőle. Ez néha még ma is felmerül. Ha az általunk kinevelt
csoportvezetők rendszeresen
próbálnak, kis pénzt már ők is
kapnak – a respekt jeleként. Az
is a tisztelethez tartozik, hogy
egy ott élő magát hívhatja füstös cigánynak, de más nem. Van
egy Füstös cigányok nevű társulat Kázsmárkon, olyan előadásokat készítenek, mint A butából
lett okos cigány, A pap meg a cigány. A cigány identitás megtalálása, erősödése nagyon fontos
a közösség szempontjából. Az
Utca-SzAKból úgy tízen ingázunk egész éven át, különböző
csoportokkal dolgozunk, majd a
nyári táborunkban vagyunk intenzíven együtt. Akkor rakjuk
össze az előadásokat, amikkel
aztán – ha van rá forrás – turnézunk. Megyük a Szigetre, fesztiválokra, köztük a romáknak
rendezett saját Gypsystan Fesztiválunkra. Mert nagyon kell a
játszóknak az a tudat, hogy amit
készítenek, azt megnézik – hogy
kíváncsiak rájuk.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Vág Bernadett

Májusi menyasszonyok

pirike lelkendezve állított be, mert menyas�S
szonyt látott a körúton, és az bizony szerencsét hoz. Megállapítottuk, hogy ha ez igaz, akkor

az egész populáció szerencsés, mert ilyenkor májusban, ahogy a rügyek a fán, úgy buggyannak
elő ruhakölteményeikben az újdonsült arák a felvirágozott terepjárókból, utcányi hosszú limuzinokból vagy hőlégballonokból. Szaki epésen meg
is jegyezte, hogy mindegy, csak az a lényeg, hogy
olyan helyről kell előbuggyanni, ami vagy nagyon drága, vagy nagyon meghökkentő, vagy
nagyon veszélyes, hogy emlékezetesebb legyen
a nagy nap, mint a barátnőé vagy kolléganőé, és
fel lehessen tenni a fészbukra.
zután már nem is tudtunk másról beszélni,
mint az esküvőkről. Hol nagyot sóhajtottunk
a megszépült régmúltba meredve, hol pedig elkámpicsorodtunk, hogy odalett a fiatalság. Pisti
ezt kikérte magának, mert szerinte nem a fiatalságunk lett oda, hanem a fiatalos hozzáállásunk,
és bár volt már neki esküvője nem is egy, nem
kizárt, hogy a Pistijének is beköti a fejét egy szép
zöld mezőn, ahová lovas kocsin fognak megérkezni, mert hol van az megírva, hogy romantikus esküvője csak húszévesen lehet az embernek.
árti szerint, aki pedig nagy állatbarát, a lovat ki kéne hagyni az egyenletből, mert simán megtörténik, ami vele történt, szerencsére
nem az esküvőjén, csak egy szerelmes randevún.
Élete első és utolsó lovaglása volt, egy szelíd, aprócska kanca hátára ültették, de még azon is igen
szorongott, hiába lovagolt mellette délcegen az
ő szép kedvese egy fekete ménen. Már épp kezdett belelazulni és élvezni a ló ringatózását meg
a táj szépségét, amikor behajtott a földútra egy
utánfutós Wartburg leszakadt kipufogóval, a
nagy durrogástól és csörömpöléstől a kis kanca
megvadult, rémült vágtára fogta, és meg sem állt
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a mező kellős közepéig, hátán a halálra rémült
Mártival. A délceg udvarló csak a távolból volt
képes figyelni az eseményeket, mert ő is akkor ült
lovon először, hiába hazudta, hogy nem is. Márti megúszta egy gyors lefolyású idegösszeomlással, meg a combjaiban egy négy héten át kínzó
izomlázzal.
isti egyik barátnője szintén nagyon emlékezetesre akarta csinálni az esküvőjét, ezért aztán
nem esküvői ruhát keresett lélekszakadva, hanem
búvárruhát, hogy az Adria kék mélyében mutogathassa el a boldogítót, mivel a szájában az oxigéncső volt éppen. De ahogy elmutogatta volna,
arra sétált egy tehénnek álcázott vízilény, amitől
úgy megrémült, hogy azonnal felficánkolt a felszínre, így a hirtelen nyomáskülönbségtől megsérült a dobhártyája, és az egész nászutat süketen
töltötte.
zaki esküvője a legegyszerűbben zajlott a helyi
polgármesteri hivatalban úgy húsz évvel ezelőtt, és még menyasszonyi ruhája sem volt (hát
nem meglepő?), hanem csak egy sötétkék kosztümje illedelmes fehér blúzzal, de kár is lett volna
venni, mondja, mivel a házassága sem tartott tovább fél évnél. Nekem bezzeg volt menyasszonyi
ruhám, igaz, nem vettem, csak kölcsönöztem a
kölcsönzőből, és mire hozzám jutott a kiválasztott hófehér habcsoda, már inkább volt sárgásszürke és fonnyadt. De nem baj, mert a barátnőm
anyukája kölcsönadta hozzá a nyuszibundáját,
ami meg kissé hullott, az anyukám az aranyszandálját, ami szorított, a hajam pedig véletlenül
szőkéből lángvörös lett a fodrásznőm balul sült
kísérletezése folytán, amitől az anyósom sírógörcsöt, a férjem meg röhögőgörcsöt kapott. Ja, és a
hivatal lépcsőjén a hosszú ruhában megbotolván
jól bevertem a sípcsontomat, ami azonnal bekékült, így lett rajtam valami kék is, ahogy az kell.
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zaki szerint tök felesleges házasodni, mert
S
azzal máris 50 százalékos esélyt adunk magunknak, hogy el is váljunk, legalább is a statisz-

tikák szerint. Szerinte pont elég, ha a két ember
lemegy a nyaralóba, és ott a szép zöld kertben,
a nyíló virágok között egymás szemébe nézve
és néhány barát éljenzése közepette kimondja a
szándékát, miszerint eltökélten marad, ha beledöglik is. Nem baj, tette hozzá Szaki, ha mindeközben nem sikít fel menetrendszerűen a flex a
szomszéd kertben, ahogy ez már ővele történt.
égül megállapítottuk, hogy ma már sok ötletes megoldás kínálkozik, amivel romantikussá és felejthetetlenné lehet tenni a legszebb
napot. Például kibérelhető egy élménypark vízicsúszdával, egy komplett
szálloda esztrádműsorral, helikopter ejtőernyőzéssel, második
világháborús vadászgép bombaszóróval,
esetleg esküdhetünk fejjel lefelé, egy gumikötélről lógva vagy
sárkányrepülőn, ha
utolérjük egymást,
de megúszható egy
jól buherált fotómontázzsal is az egész tök
olcsón, amint a Himalája csúcsán pózolunk a hitvessel,
csak vigyázni kell,
mert a hófehér háttérben könnyen elvész a fehér ruha.
Mindegy, a fészbukra jó lesz.
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Hétkúti Nyári Vakáció

h 5 éjszaka szállás félpanzióval, tágas szobáinkban

1 ajándék választható program:
Páronként vagy Családonként választható:
Lovaskocsis kirándulás vagy kastélybelépő, vagy
1 órás romantikus csónakázás
vagy Felnőtt személyenként választható:
Futószáras lovaglás vagy hátmasszázs vagy
Paraffinos kézápolás vagy Japán manikűr
h Félnapos kerékpárhasználat
h Gyermekeknek egy alkalommal ismerkedős lovaglás
h Hétkúti Tekergő - Élménylabirintus kicsiknek és nagyoknak
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A csomag érvényes 2019.05.27- 09.08. között, kivéve 06.07-10.,08.18-20!
CSOMAGÁRAINK MINDEN ESETBEN 2 TELJES ÁRAT FIZETŐ
SZEMÉLY ESETÉN ÉRVÉNYESEK ÉS EGYÉB KEDVEZMÉNNYEL
MÁR NEM VONHATÓAK ÖSSZE!
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15 000 Ft/fő/éj-től

Tel: +36 22 563 083 - sales@hetkut.hu
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Üzenet a Földnek

Tompa Diána

Mentsük, ami ehető!
Mivel foglalkozik a Magyar
Élelmiszerbank?

A

boltok polcain található élelmiszeripari termékeknek szigorú
előírásoknak kell megfelelniük. Ha ezek nem teljesülnek maradéktalanul,
akkor meg kell semmisíteni az egyébként még
fogyasztható termékeket.
A külföldi mintára alakult
Magyar Élelmiszerbank
azért dolgozik, hogy a
csomagolássérült, gyártási hibás vagy közeli lejáratú élelmiszerek ne a
szemétben végezzék, hanem az arra rászorulókhoz kerüljenek. A Magyar
Élelmiszerbank munkájáról Sczígel Andrea, a
nonprofit szervezet külső kapcsolatok igazgatója mesélt.
26

Az Élelmiszerbank 2005 óta
működik Magyarországon, azzal a céllal, hogy a gyártóknál
és kereskedőknél keletkezett
nagymennyiségű élelmiszerfelesleget összegyűjtse, majd
a partnerszervezetein keresztül a nélkülözőknek kiossza.
A tavalyi évben 11 ezer tonna
élelmiszert sikerült megmentenünk a kidobástól, megsemmisítéstől, ez az előző évhez képest
húsz százalékos növekedést jelentett. Minden évben sikerült
növelnünk a mennyiséget, de ez
a folyamat lassul, mert a kapacitásunk és az elérésünk korlátos, anyagi és emberi erőforrás
függvényében tudunk bővülni.
Hogyan választjátok ki a partnerszervezeteket?

Pályázat útján tudnak jelentkezni azok a karitatív szervezetek, akik egyébként is végeznek
valamilyen szociális tevékenységet. A szervezetek, akikkel
szerződést kötünk, kapják meg
a mentett élelmiszert, amit aztán ők osztanak ki a rászorulók
között. Nagyon sokan szeretnének csatlakozni az Élelmiszerbankhoz, de sajnos nem
tudunk mindenkit kiszolgálni.

A 11 ezer tonna élelmiszer sok,
de nem elég az összes rászoruló
ellátására. Jelenleg 350 partnerszervezettel dolgozunk együtt,
rajtuk keresztül jelen vagyunk
minden megyében és járásban. 300 ezer embert látunk el,
ebből 180 ezer embernek napi, heti szinten tudunk élelmiszert biztosítani. Természetesen
igyekszünk a kört bővíteni, de
a lehetőségeinkhez mérten csak
limitáltan tudjuk.
Milyen termékeket nem tudtok átvenni?

Úgy dolgoztuk ki a logisztikai
folyamatokat, hogy szinte mindent át tudunk venni: pékárut,
zöldség-gyümölcsöt, vegyes
élelmiszereket, hosszú és rövid
lejáratú termékeket, húsárut és
tejtermékeket egyaránt. Egyedül
a fagyasztott élelmiszerek osztása nehezebb, hiszen a fagyasztva
szállítás speciális járművet igényel, amivel nemigen rendelkeznek a partnerszervezeteink.
Az élelmiszermentésben
nincs nagy fluktuáció a hónapok között, bár az év vége kiemelkedőbb, amikor a hideg
és az ünnepi időszak miatt nagyobb mennyiségű élelmiszert
osztunk, de egész évben rengeteget dolgozunk.

Tekintse meg videónkat
a Szimpatika TV-n!

Mi a különbség a „fogyasztható” és „minőségét” megőrzi jelölések között?

A menthetőség, adományozhatóság szempontjából
nincs különbség közöttük,
mert mindkettőt ki kell osztani
a megadott dátumig, de fontos
tudni, hogy a két lejárati határidő nem ugyanaz. A rövidlejáratú termékek, mint a húsáru,
a hűtendő- és tejtermékek rendelkeznek fogyaszthatósági
dátummal, és ezeket az árucikkeket valóban nem ajánlott
elfogyasztani a feltüntetett időponton túl, bár ezt is érdemes
mindig fogyasztóként tesztelni.
A hosszú lejáratú termékeknél,
illetve a tartós élelmiszereknél
a minőségét megőrzi dátum azt
jelenti, hogy addig vállal a gyártó a kinézetre, küllemre és állagra szavatosságot, de utána is
fogyasztható a termék, az mindig egyéni megítélést igényel,
hogy meddig. Például egy só soha nem fog megromlani, vagy a
cukor és tésztafélék is még nagyon sokáig fogyaszthatók.
Az élelmiszerbiztonsági szabályok miatt magánszemélyként nem lehet élelmiszert felajánlani. Hogyan lehet támogatni az Élelmiszerbankot?

Ha valaki szeretné segíteni az élelmiszerpazarlás

elleni küzdelmet, akkor anyagi támogatással vagy önkéntesként tudja ezt megtenni. Havi
ezer-kétezer forint felajánlásból 30-60 ezer forint értékű
élelmiszert tudunk megmenteni, hiszen az élelmiszert térítésmentesen kapjuk a cégektől, és
mi is így adjuk tovább a partnerszervezeteinknek, de maga a
szállítás, raktározás pénzbe kerül. Az Élelmiszerbank ezeket
a költségeket fedezi az egyéni
felajánlásokból, vállalati támogatásokból és pályázatokból.
Emellett önkéntesként is lehet hozzánk jelentkezni, irodai
adminisztrációban, sofőrként
vagy raktározásban lehet segíteni. Az önkéntesektől azt szoktuk kérni, hogy rendszeresen
jöjjenek, heti egyszer-kétszer,
hiszen így tudjuk kihasználni
ezt a segítséget megfelelően.

a rászorulókon segítünk jelentős mértékben, hanem óvjuk a
környezetet, hiszen az élelmiszermentéssel csökkentjük a
környezetterhelést is.
Milyen terveitek vannak a következő évekre?

Ahogy eddig, úgy a jövőben
is az a célunk, hogy minél több
élelmiszert megmentsünk. Magyarországon nagyjából még
tízszer annyi élelmiszert lehetne eljuttatni a rászorulókhoz, mint amennyit jelenleg
tudunk, tehát nagyjából 80100 ezer tonnát. Jó lenne, ha ez
nemcsak egy távlati cél lenne,
hanem minél előbb meg tudnánk valósítani.

Ilyen területen dolgozni nagyfokú elköteleződést igényel.
Miért döntöttél úgy, hogy a
Magyar Élelmiszerbanknál
szeretnél dolgozni?

Nagyon szerettem volna olyan területen dolgozni,
ahol azt a tudást, amit előtte
a for-profit szférában szereztem, valami jó cél érdekében
tudom felhasználni. Ez a Magyar Élelmiszerbanknál komplexen jelen van, mert nemcsak
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Kérdezze meg gyógyszerészét!

Szentkuty Nikolett

Gyógyszerszavatosság
Hogyan állapítják meg a
gyógyszerek előállításakor,
hogy meddig terjed a
szavatossági idejük?

A

hogy az élelmiszerek esetében, úgy a
gyógyszerek előállításakor is megjelölik az adott
készítmény
lejáratát.
Gyakran előfordul, hogy
ezt észre sem vesszük,
vagy akár ennek ellenére is felhasználjuk az orvosságot. Hogy milyen
veszélyeknek tesszük ki
magunkat ilyenkor, illetve hogyan kezeljük
megfelelően a gyógyszereket, arról dr. Somogyi Zsoltot, a csongrádi
Jakabházy Gyógyszertár
szakgyógyszerészét kérdeztük.
28

– mire figyeljünk?

A gyógyszerek lejárati ideje az a felhasználhatósági idő,
amelynek a végéig a gyógyszer
megőrzi a fizikai, kémiai, mikrobiológiai és biofarmáciai tulajdonságait egy határértéken
belül. Ez azt jelenti, hogy ezen
ideig hatékony, és relatíve ártalmatlan a készítmény. Nagyon
fontos hangsúlyozni, hogy ez
csak a megfelelő tárolási körülmények között érvényes, az erre
vonatkozó információ a gyógyszerek mellett található betegtájékoztatóban, és a dobozon is
megtalálható.
A gyógyszerek lejárati idejét
stabilitási vizsgálatokkal állapítják meg. Ezen vizsgálat során azt
figyelik, hogy a hatóanyag men�nyisége mikor csökken 5 százaléknál nagyobb mennyiségben,
vagyis a lejárati időn belül a
gyógyszer hatóanyagtartalma
nem csökkenhet 95 százalék alá.
Milyen módon „romlanak
meg” a készítmények?

A fény, a páratartalom, a hőmérséklet hatására a gyógyszerekben elindulnak bizonyos
folyamatok, amelyek hatására

a hatóanyagtartalom csökken,
vagy olyan változások történnek, amelyek már nem felelnek
meg a gyógyszer előírt minőségi követelményeinek (megváltozik a gyógyszer színe, állaga),
de akár mérgező bomlási termékek is keletkezhetnek. Extrém időjárási körülmények
között előfordulhat, hogy az oldat vagy injekciós ampulla tartalma megfagy.
Vannak-e olyan
készítmények, amelyeknél
kiemelt figyelemmel kell
kísérni a lejárati időt?

Nagyon oda kell figyelni azoknak a gyógyszereknek a lejáratára, amelyeket nem napi
rendszerességgel használunk. A
súlyos allergiás reakcióknál, pl.
a méh-vagy darázscsípés esetén
használt injekciók felhasználhatósági ideje a gyártástól számított egy év – mivel ezeket nem
gyakran használják, könnyen
lejárhatnak. Ezeknél a szereknél érdemes még a gyógyszertárban megnézni a lejárati időt.
Nagyon fontos tudni, hogy a
gyógyszerek egy része a felbontástól számítva csak rövid ideig
használható fel biztonságosan,
megfelelő tárolási körülmények

mellett. Pl. a szemcseppek általában 2 hét - 1 hónapon belül,
a szirupok pedig 2 hét - 6 hónapon belül használhatóak fel.
A gyógyszertárban készített egyedi gyógyszerek esetén
a felhasználhatósági idő még
rövidebb, szemcseppek esetén
1 hét, szirupok, szuszpenziók
esetén 1 hónap, ez a címkéken
is megtalálható.
Bizonyos készítmények csak
az elkészítést vagy felbontást
követően tartandók hűtőben,
de pl. az inzulinok épp fordítva, a felhasználás előtt tartandók hideg helyen, használatkor
már szobahőmérsékleten is tárolhatjuk ezeket.
Milyen káros hatásai lehetnek,
ha lejárt szavatosságú
gyógyszert veszünk be?

Legenyhébb esetben a hatás elmarad vagy csökken, de súlyos
betegségek esetén a várt hatás elmaradásának is komoly következményei lehetnek, pl. ha egy
darázscsípés utáni allergiás reakcióra használt azonnali hatású injekció nem fejti ki hatását,
vagy ha az epilepsziás görcsroham oldására használt oldat nem
hat. Ezen kívül a lejárati időn
túl keletkezhetnek a gyógyszerekben olyan melléktermékek,
melyek mérgezőek is lehetnek: a
nem megfelelően eltartott vagy
a felhasználási időn túl használt
szemcseppek a mikrobiológiai
változások miatt elveszthetik
sterilitásukat, és akár kötőhártya-gyulladást is okozhatnak.

Jó tanácsok

1.

Érdemes időnként
átnézni az otthonunkban található
gyógyszereket lejárati idő szerint is,
és ami már nem használható fel, azt vigyük el a
gyógyszertárban található gyűjtődobozba!

2.

A gyógyszereket
mindig az eredeti csomagolásukban,
száraz, hűvös, fénytől
védett helyen, gyermektől elzárva tartsuk!

Hogyan kezeljük a
gyógyszerhulladékot?
Kötelező-e minden
patikának átvennie a
lejárt gyógyszereket?

A gyógyszer veszélyes hulladéknak minősül, így nem
szabad a háztartási szemétbe
tenni. A lejárt gyógyszereket
Magyarországon a patikákban
és gyógyszert árusító helyeken kihelyezett gyógyszerhulladék gyűjtődobozban kell
elhelyezni, de lehetőleg a csomagolásukat el kell távolítani.
Miután a gyűjtődobozok megtelnek, ezeket megfelelő helyre
szállítják, és megsemmisítik a
készítményeket.
A gyűjtődobozokba tilos tűzés robbanásveszélyes hulladékot, vagy injekciós tűt dobni, és

a kábítószernek minősülő terméket sem itt kell elhelyezni,
hanem a gyógyszerésznek kell
leadni, ugyanis ezek megsemmisítése szigorú adminisztráció
után történik.
Mire figyeljünk a háztartásban
használatos, általános
készítmények kiválasztásakor?

Egyrészt ezek között nem
biztos, hogy folyamatosan
használt szerek vannak, így
fontos, hogy nézzük meg
már a vásárláskor a lejárati időt. A kisgyermekeknek
szánt gyógyszerek nagy része szirup, így fontos ügyelni arra, hogy a felbontás után
mennyi ideig tarthatóak el, de
a sebfertőtlenítésre használt
szereknek is van lejárati ideje.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Novák Péter

V

alahogy meg kéne menteni betegeskedő lelkeinket, akárhogy is. A világzaj – mit média, közélet,
stressz, szürke hétköznap összehord – egyre inkább
hallszik a végítélet szimfóniájának, mint az élet harmóniájának... Tán a koporsóra gyűjtünk ezen nagy igyekezetünkben, mert a gyógyszer, a szellemi táplálék bizony vény nélkül kapható, s nem egy tiszta forrásból.

E

bartóki gondolat parafrázisa nem véletlen;
ezúttal a zenéről lesz szó,
annak közhelyesen gyógyító erejéről, amit amúgy észrevétlen élünk meg nap mint
nap. Beszélgetőpartnerem
nem hírös ember, ne adj' Isten celebritás (még a nyelvi
helyességet ellenőrző program is visszakérdez erre a
mondvacsinált jövevénykifejezésre), „csak” annak felkent
tanítója, miként tehetjük ezt
tudatosan.

Z

eneélmény programot,
szervezett, rendszeres
formában felnőtteknek már
vagy húsz éve szeretnék indítani. Ahogy körbenézel, látod
te is hány ember szomorú, nem
tudja mit kezdjen magával.
Amit én ajánlok az arra fogékonyaknak: a zene lehetőségei
és hatásai a teljes lényünkre,
beleértve a mentalitást is. A
zene egész egyszerűen rendet
tesz magunkban, másokban,
30

hallgatóban és előadóban egyaránt. Nem katonásan, hanem
belső fegyelemmel, bizalommal, és természetesen, hisz a
szervezet ösztönösen vágyik
a muzsika befogadására, a ritmusokból, harmóniákból álló
teljességre, egészségre. Egy tanítványom mondta ki az egyik
legfontosabb kulcsszót: a zene
önbizalmat ad. Ő ezáltal érezte meg, hogy mindenre képes,
amibe időt és erőt fektet. Egyúttal rátalált egy tapasztalati
úton megjelenő belső nyugalomra is.

B

ár az ezirányú, intézményesített felnőttképzés ideája még küzd az
elemekkel – nota bene Anikó energiáit látva, ismerve,
nem sokáig –, gyermekeink előtt már ott a lehetőség, el ne vegyük hát tőlük!
Különösen, ha a pedagógusoktatásuk komplexitását hangsúlyozza, szemben
az évtizedes, így generációs

Fotó © Gregory Irons

A gyógyszer mindenkié!

Novák Anikó – több mint tíz
hangszeren játszó énekes,
orientalista, játék- és szabadidő szervező, zeneszerző – karnagy, tanár. Hobbik:
tradicionális zenék, természet, gyakorlás, zenével kapcsolatos készségfejlődés,
hagyomány-érték-korszerűség kérdéskör lehetőségei, etnomuzikológia.
mélységekig elavult tantervekkel. Nem közös platformon értelmezni egy adott
időszak társadalmi és politikai, művészettörténeti és
természettudományi ös�szefüggéseit időpocsékolás
– mért ne lehetne ez a közös
nevező a vizsgált korszak zenéje? Annak ösztönös, tudatos megnyilvánulásai, világi
és egyházi, írott és íratlan
motívumai? Nem beszélve
a befogadó nebulók között
ekképpen generált pozitív
hangulatról!

M

indennek az alapja a tradicionális zene; a klas�szikus-, a jazz- és a könnyűzene
számtalan ágának egyaránt.
Ahogy mondani szokás, minden mindennel összefügg. A zene esetében ez tudományosan is
lekövethető. Ezért is szeretem és
ajánlom a szolfézst és a zenetanulást, mert elképesztő tudástár:
zene, nyelvészet, néprajz, történelem, biológia, test- és egészségnevelés... gyakorlatilag nincs
olyan szaktárgy vagy életterület,
amivel ne lenne valamilyen kapcsolatban! Kodály nyomát ismerve és követve látható, hogy
ő is kutatta az összefüggéseket,
persze rendhagyó tudására és
műveltségére alapozva. Ezeken
nyugszik a módszertan, ami
egyébként egyszerű: egész embert nevelünk! Minden ennek a
szolgálatában kell hogy álljon,
az egyén, a közösség, az identitás, sorolhatnám. Ezt igyekszem
sugározni az ifi- és felnőtt zenei
együttesekkel és a tanítással.
„Bartók és Kodály, a két
remix király” – szólt fel az
Amorf Ördögök zenekar az
undergroundból anno, kellő tiszteletlenséggel mutatva alázatot a nagyok előtt.
Mert ehhez a nagysághoz,
lankadatlan kutató, elemző
vágyhoz nem fér kétség, hogy

aztán műveik őrizzék annak
esszenciáját tovább... Hogy ez
mennyire mágikus – gondolhatnánk, de az igazság ennél
zavarba ejtően egyszerűbb:
a velünk született képességek
már elegendő muníciót jelentenek, legalábbis megértéséhez mindenképp. Készséggé
fejleszteni, na, az már megint
egy másik feladat!

A

z iskolai és azon kívüli
zenetanulási és tapasztalatszerző lehetőségek egyaránt
fontosak. A Zeneélmény sorozat, amit készítek, mindkettőt
alapjaiban támogatja. Otthon
vagy autóban egyaránt karaokézhat rá a gyerek, sőt a család
is, de saját dallamot is írhatnak hozzá. Ahogy a közösségi óránkon is. Ősi formanyelv
ez modern technológiával, hiszen jellemzően népdalokról
és improvizációról, játékról
beszélünk. De az önismeret
és fejlődés terén van más is!
Ugyanolyan örömmel készítek fel kismamát gyermeke
fogadására és az egészséges zenei környezet megteremtésére,
mint ahogy tanárokkal, vagy
óvodapedagógusokkal foglalkozom, szintén a zeneélményből kiindulva, sok felnőttnek
pedig kimaradt a zenetanulás,
vagy ismét felvenné az elvesztett szálat. A lehetőség adott:
zeneélmény. Ez a kifejezés jobban átadja a tartalmat, mint a
szolfézs, emellett van egy pozitív asszociációja is.

K

étségtelen. Mint ahogyan
két út áll előttünk nevelés tekintetében is: egy spártai, és egy athéni. Mindkettő
ugyanoda vezet, de kérdés milyen áron? Fene se akarja versenyistállókba abrakoltatni
utódját, hogy három műszakban okuljon a jövőre nézve.
Teljesítmény biztos lesz, hozni fogja a számokat az ebadta kölyke, csak a lényeg vész
el, olykor mindörökre. És persze az is felmerül – bennem
minduntalan – hogy mi történik a tanárokkal? Azokkal is,
akit keretekbe tör a rendszer, a
megszokás, az elvárás, hát még
azokkal, akik alternatívát keresnek az említett teljesség felé?

E

gy műhelynek kellene létrejönnie a tudás és a módszerek átadásához. Így, ennyien
nem bírjuk sokáig, bármekkora
is a megszállottság... De szerencsés vagyok, hogy csodálatos emberekkel, tanárokkal dolgozhatok
együtt! A módszer mellett pedig
van egy egyedi műfaj is, amit kitaláltunk: Uplifting Classical. A
kifejezés első fele: felemelő, ami a
kozmetikában a ránceltüntetéssel kapcsolatos, mi azonban természetesen a felemelő világzenei
klasszikus élményre gondolunk. A
meglepő marketing ebben a műfajban sem árt! Olyan ritmushangsúlyos hídzene ez, ami komoly és
könnyed egyszerre; s ami a zeneélmény mellett, azon keresztül a különböző műfajokat is elfogadtatja,
megismertetve közös lényegüket.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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A

Fotó © www.elfoto.hu

z az álmom, hogy e zeneélmény sorozattá, országos hálózattá legyen! Hogy az
ezt tartalmazó hanghordozók,
koncertek, rendezvények és táborok eljuthassanak oda, ahova
szükséges.

M

indenki a személyiségével is tanít, ami
felébreszt rejtett energiákat,
képességet és készségeket, melyek aztán megváltoztatják
a mindennapok életminőségét. A zeneélmény mellett tevékenykedik „ránctalanító”
lélekmegújító zenekarunk, a
Gandharvák, amit többen hungarikumként tartanak számon.
Több generáció, kamara és nagyobb felállásban játszik együtt,
saját szerzeményeket és feldolgozásokat. Nem titok, szakemberek is ajánlják ezt a muzsikát
az egészségért és az egészségneveléshez. Mindezzel kapcsolatban ugyanúgy tartunk sok
állomásos zeneélmény napot,
mint interaktív zenei filmklubot, gyerekeknek világzenei
tánc- és alkotóházat, akár iskoláknak, településeknek. Csak
hívjanak bátran!

Í

gy végül az sem titok, amit
korábban vélelmeztem,
már a kifogyhatatlan energiákat illetően. Manapság
cinikusan idealistának nevezzük azt, ki a humanizmus hagyományait táplálja,
követi, értékrendje színvonalat teremt, s ezt az emberi
minőséget keresi másban is.
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Mily szépen, veretesen hangzik ez leírva és mellesleg milyen igaznak tűnik. Másnak
meg fel, és tesz is annak érdekében, hogy akár a kultúrák
közötti kommunikáció útján
mélyedjünk el lelki továbbképzésünket, érésünket illetően. Mi más, mint a közeli
Indonézia budapesti nagykövetsége ad otthont a tanárnő
és társai minden elemében
speciális kurzusainak.

E

z két évtizedes folyamat
a nagykövetség részéről.
Szerették volna, hogy a zenéiket, s azon keresztül a kultúrájukat megismerjük, mi pedig
várjuk azokat, akiket ez érdekel, zeneszerzők, diákok, zenészek, tanárok, családok... Aki
szeretné kipihenni magát, vagy
belső nyugalmat keres... szemfényvesztés nélkül fizikai-szellemi-lelki foglalkozást és töltődést
találhat a magyar gamelánosok,
jelen esetben a Topong Bang révén. A zene struktúrája mellett

megfigyelhetjük azt is, milyen
belső változásokat tud elindítani ez a muzsika. Ráadásul óriási
matematika van benne, ezért remek készségfejlesztő is. Nekem
erre például szükségem van!

K

ülönleges dolog a muzsika. Ismertek egzakt
adatai, mérőszámai, kottajegyei akár egy számítógépes
program. Miközben lelkünk
legbelső rezdüléseit megmagyarázhatatlan, leírhatatlan
varázslattal tükrözi vis�sza, hovatartozástól függetlenül. Mi vagy ki késztette
vajon elődeinket arra, honnan jött az ötlet, hogy lyukakat ütve egy állati csontba,
s megfújva azt, hangokkal
kommunkiáljanak? Hogy lett
ez meghatározó eleme evolúciónknak? Megrázó, különleges élmény az élet, próbáljuk
hát élvezni szépségeit, köztük
a zenét, ha már megadatott.
Néha nem is tudjuk milyen jó
dolgunk van!

A

AJÁNLJA:

Mestermunkák a Pesti Vigadóban
Közel 80 kortárs, művészeti díjakkal és tudományos fokozatokkal
elismert, az MMA nem akadémikus köztestületi tagságába tartozó
iparművésztől és tervezőművésztől látható válogatás az utóbbi 10
évben készült munkáikból a Pesti Vigadóban. Az építészeti környezethez, tárgy- és eszközkultúrához kapcsolódó megvalósult alkotások dokumentációin kívül a kiállításon hangsúlyosan vannak jelen a
saját stúdiókban, belső késztetésre készült egyedi, építészeti, formatervezői, kerámia, porcelán, ötvös, textil és üveg munkák. A kiállítás
különböző iparművészeti területek szellemi, szakmai, és gyakorlati
megközelítéseivel segíteni kívánja az MMA Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozatával való párbeszédet, és a jelenre reagáló fiatal
iparművészeket is bevonó kritikai szemlélet erősítését. Az érdeklődők tárlatvezetéseken és szakmai találkozókon is részt vehetnek.
A kiállítás 2019. május 9. és június 19. között látogatható.
Bővebb információk: www.vigado.hu

Örvényeshegy Piknik – Zalacsány

Az Örvényeshegy Piknik lenyűgöző, erdőszéli színpadai idén is összművészeti hétvégére hívják a színház, az irodalom és a könnyűzene
rajongóit. Május 24. és 26. között előadásokkal, koncertekkel és gyerekprogramokkal készülnek a szervezők. Idén is világsztárral indul
a fesztivál, a búgó hangú olasz énekes, Mario Biondi május 24-én érkezik Zalacsányba.
Gyereknap alkalmából a három nap alatt játszóház, kézműves foglalkozás, népi játékok és körhinta is várja a kicsiket, valamint olyan
fellépők, mint a Rutkai Bori Banda, Huzella Péter, Bíró Eszter, Varró Dániel és Molnár György, Malek Andrea és az Eszement
Meseband, és az idén 50 éves Kaláka.
További fellépők: Lovasi András, Bagossy Brothers Company, Pion & the Unicorns, Csemer Boglárka, Boggie, Apey, Dynamite
Dudes. Nyáry Krisztián, Klasszik Lasszó, Háy Come Beck, Papaver Cousins, Ferenczi György és az 1-ső pesti rackák, Grunting
Pigs, Pindroch Csaba, Szilárd, A Kutya Vacsorája.
Az irodalmi programokat madárcsicsergés színesíti, a színházi előadások varázslatos háttere az erdő, a gyerekprogramokat a friss
levegő fűszerezi és a természet szépségével összhangban szólnak majd a koncertek.
Magazinunk újrahasznosított papírból készül
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Májusi nyereményünk:

Kalandozzon velünk és nyerjen!

Játsszon velünk és nyerjen!
Látogasson el a szimpatika.hu/jatek oldalra, és a fiókjába való belépést
követően* töltse ki kvízünket, mellyel az alábbi értékes nyeremények
egyikét nyerheti:

2 db kétfős wellnesshétvége
l
a móri Hétkúti Wellness Hote
és Lovasparkban

2 db Lendület
Szűrővizsgálat a VitaHelp
Egészségközpontban
* A Szimpatika játékok eléréséhez egy regisztráció, azaz egy fiók létrehozása szükséges, melyet a
szimpatika.hu/felhasznalo/regisztracio címen végezhet el.
A regisztrációt csak egy alkalommal kell elvégezni, azután a szimpatika.hu/felhasznalo/belepes címen be tud
lépni a játékhoz.
1
2
3
4
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Fejtse meg a keresztrejtvényt!
Látogasson el a szimpatika.hu/megfejto oldalra*, és írja be a rejtvény fősorát!
Kalandozzon tovább internetes felületeinken, és válaszoljon helyesen az ott megjelenő
kérdéseinkre!
A megadott válaszok egy kódot rejtenek. A helyes kódfejtők sorsoláson vesznek részt!
Nyeremény: 3 db páros belépő a
PAUL ANKA – CELEBRATING 60 YEARS OF HITS – HIS WAY előadásra!

* A Szimpatika játékok eléréséhez egy regisztráció, azaz egy fiók létrehozása szükséges, melyet a szimpatika.hu/felhasznalo/regisztracio címen végezhet el.
A regisztrációt csak egy alkalommal kell elvégezni, azután a szimpatika.hu/felhasznalo/belepes címen be tud lépni a játékhoz.
Részletes játékszabályok a szimpatika.hu/jatekok oldalon olvashatók.

1. Kivel találkozott Samu Szombathelyen?
a) Michael Phelpsszel b) Michel Jarrell-lel c) Michael Jacksonnal
2. Hogy hívták az indián harcost?
a) Szökellő Bölény b) Polgár Jenő c) Kovács András
3. Milyen angyalokról szól az Utca-SzAK előadása?
a) bukott b) halmozottan hátrányos helyzetű c) törött szárnyú
4. Miben esküdött Pisti barátnője?
a) búvárruhában b) síliftben c) velencei gondolában
5. Mennyi ideig használhatók fel a gyógyszertárban készített egyedi szemcseppek?
a) fél évig b) 2,5 hónapig c) 1 hétig

FIGYELEM!
A kérdésekre a válaszokat
csak és kizárólag a
szimpatika.hu/jatek
oldalon tudják leadni. A
postai úton és e-mailben
beérkező megfejtések nem
érvényesek, nem vesznek
részt a sorsoláson!

A kvíz és a Megfejtő játékunk nyerteseit a szimpatika.hu/jatekok oldalon találhatják meg!

NYERJEN A SZIMPATIKA

MAGAZINNAL!
Játsszon velünk a szimpatika.hu-n március, április és május hónapban
legalább egyszer, hogy megnyerhesse a fődíjunkat:

PELOPONNÉSZOSZI

utazás 2 fő részére

májusi nyeremények:

májusi nyeremény:

2 wellnesshétvége
2 Lendület
szűrővizsgálat

páros belépő a

PAUL ANKA
CELEBRATING 60 YEARS OF HITS
– HIS WAY előadásra

A Szimpatika játékok eléréséhez egy regisztráció, azaz egy fiók létrehozása szükséges,
melyet a szimpatika.hu/felhasznalo/regisztracio címen végezhet el.
A regisztrációt csak egy alkalommal kell elvégezni, azután a szimpatika.hu/felhasznalo/belepes címen be tud lépni a játékokhoz.
Részletes játékszabályok a szimpatika.hu/jatekok oldalon olvashatók.

