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Az utóbbi időben kevesebbet látni 
Önt a televízióban, viszont a 
Klubrádióban folyamatosan 

jelen van műsorvezetőként. 
Korábban is rádiózott, de ez azért 
nem kapcsolódik szorosan a 
színészi pályához. A műsorvezetésre 
kifejezetten vágyott?

A Petőfi Rádióban futott a méltán népszerű Kettőtől 
hatig, majd később Kettőtől ötig című kívánságműsor, 
aminek több mint egy évtizedig voltam élőben a há-
zigazdája, és nagyon élveztem. A televízióban pedig a 
Tízen Túliak Társasága című műsort vezettem, szóval 
én ezt már egészen korán, 1968-ban elkezdtem. Aztán 
évekkel ezelőtt a Klubrádió felkért az Ötös című műsor 
vezetésére, ahol olyan emberekkel beszélgetek, akikkel 
egyébként nem találkoznék: az általam imádott és cso-
dált Csányi Vilmostól kezdve Szabó Istvánig rengeteg 
olyan embert ismerhetek meg, akik egyébként szóba 
sem állnának velem, csak itt a rádióban.

Kitanulta a fényképész szakmát, 
kemigráfus fényképészként 
nyomdában is dolgozott. A nagy 

álom mégis a színészet maradt?

Egész életemben színész akartam lenni, de elsőre és 
másodszorra sem vettek fel a főiskolára. Akkoriban 
vitt el egy barátom a Révai Nyomdába, ahol fehér-
köpenyes embereket láttam egy asztalnál, ők voltak 
a kemigráfusok. Megtetszett, és kitaláltam, hogy én 
is ezt akarom csinálni, már csak azért is, hogy ne vi-
gyenek el katonának – egyébként is utáltam minden-
fajta egyenruhát, ez a mai napig így van. Így lettem 
kemigráfus fényképész, ami azt jelentette, hogy két 
éven át tanultam, ezt követte egy egyéves gyakorlati 
képzés, csakhogy közbejött az 1968-as Ki mit tud?. A 
fényképész pályafutásom addig terjedt, hogy Keleti 
Évának segíthettem, aki gyakran készített színházi 
fotókat is, így a nevét jól ismertem, és nagy megtisz-
teltetés volt az is, hogy vihettem a hatalmas fotós 
táskáját. A fényképezés iránt érzett vonzalmam az 
után is megmaradt, hogy felvettek a Színművészeti 

Főiskolára, de ma már nem fényképezek, annak el-
lenére sem, hogy a mai okostelefonokkal már min-
denki fényképésznek hiszi magát.

1968-ban egy paródiával vált 
ismertté. Alapvetően a könnyedebb 
vonalon képzelte el magát, vagy 

olyan színész szeretett volna lenni, 
akitől a komolyabb szerepek sem 
állnak távol?

Az első emlékeim között ott van a Csárdáskirálynő 
az Operettszínházban, a főszerepben feltehetően Rá-
tonyi Róbertet láttam, aki elegáns és nyilván szóra-
koztató volt, hiszen körülöttem mindenki nevetett 
a nézőtéren, és gyönyörű nők vették körbe. Nos, 
én ilyen színész akartam lenni. És persze híres. Ar-
ra vágytam, hogy amikor végigsétálok az utcán, azt 
mondják az emberek, hogy „Nézd, ott megy a Gál-
völgyi!”. Nem tudom, én ezt hogy találtam ki ma-
gamnak angyalföldi gyerekként, hogy engem majd 
mindenki felismer, hiszen még televízió sem nagyon 
volt, de ez volt a nagy vágyam.

Jóval kevesebb filmben szerepelt, 
mint színdarabban. Így hozta az 
élet, vagy ez egy tudatos döntés 

eredménye?

Egy színész életében nagyon kevés a tudatos dön-
tés azon kívül, hogy reggel fogat mos-e, vagy sem. 
Borzasztó kiszolgáltatottak vagyunk. Míg fiatalként, 
amikor bekerültem a szakmába, azért nem filmeztem, 
mert épp az volt a divat, hogy a színészeket kikop-
tatták a filmvászonról, addig később, már ismert szí-
nészként megkaptam egy-egy filmrendezőtől, hogy 
azért nem forgat velem, mert túl ismert az arcom. 
Ezzel nem tudtam mit kezdeni. De ha akkoriban el-
játszottam volna akár negyven főszerepet, akkor se 
tudná senki, hogy élek, mert a kutya sem látta azokat 
a filmeket. Persze filmet forgatni varázslatos dolog, 
teljesen más, amikor a tévéképernyő helyett a mozi-
vásznon látja viszont az arcát az ember. De nekem ezt 
így hozta az élet, és bőségesen kárpótolt a televíziózás.

A színházigazgatás sosem izgatta, a műsorvezetést viszont szinte egyszerre kezd-
te a színészettel. Híres színész akart lenni, de a népszerűséggel sokáig nem tu-
dott mit kezdeni: 50 éves pályafutás áll mögötte, de a mai napig lámpalázas. 

A humor szabályairól határozott elképzelései vannak, és sajnálja, hogy az emberek 
egyre kevésbé értik a vicceket. Gálvölgyi Jánossal beszélgettünk.
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Egy korábbi interjúban azt 
nyilatkozta, hogy kifejezetten 
visszahúzódó fiatal volt. Ez 

nem igazán könnyíti meg egy kezdő 
színész életét. Hogy sikerült így 
érvényesülnie a Színművészeti 
Főiskolán?

A sors bizonyos szempontból kegyes volt hozzám, és 
jót tett velem, mert még a Színművészeti előtt hir-
telen mindenki megismerte a nevem és az arcom. 
Amikor a Ki mit tud? után másnap bementem dol-
gozni a Révai Nyomdába, ugyanazokkal az embe-
rekkel utaztam a trolin, akikkel minden reggel. A 
különbség az volt, hogy most mindannyian bámul-
tak, én pedig elkezdtem gondolkozni, hogy talán 
nyitva maradt a sliccem, biztosan azért néznek. Fel 
sem fogtam, hogy előző este négy-öt millióan lát-
tak a tévében, hiszen még csak egy csatorna volt. De 
ugyanilyen élmény volt, amikor be kellett szereznem 
fellépőruhának egy alpakka öltönyt, ami abban az 
időben kuriózumnak számított. Bementem a Luxus 
Áruházba a Vörösmarty téren, de közölték, hogy el-
fogyott. Már épp indultam volna kifelé, amikor utá-
nam szóltak, hogy nem te vagy az a parodista gyerek 
a Ki mit tud?-ból? Egyből előkerült a raktárból ötféle 
alpakka öltöny, de én elmebeteg Kukorica Jancsi, aki 
tegnap még egy egyszerű gyerek voltam, megköszön-
tem, és konkrétan kirohantam az üzletből. Egyrészt 
nagy dolognak éreztem, hogy felismertek, másrészt 
viszont nem tudtam mit kezdeni a hirtelen jött nép-
szerűséggel. Aztán amikor bekerültem a főiskolára 
egy olyan osztályba, ahol mindenki nagyon ismert 
akart lenni, nyilván nem voltam túl népszerű a többi-
ek körében. Két évig tilos volt szerepelni, és ez az idő 
elég is volt arra, hogy az embert szép lassan elfelejt-
sék: a járókelőknek az még feltűnt, hogy láttak már 
a televízióban, de arról már fogalmuk sem volt, hogy 
ki vagyok és mit csináltam. Szóval megtapasztaltam 
azt is, hogy milyen ismertnek lenni, és milyen érzés 
az, amikor az embert kezdik elfelejteni. Viszont sok 
kollégámmal ellentétben én ebbe nem betegedtem 
bele, most sem izgat, mert soha nem éreztem úgy, 
hogy „kötelező tananyag” vagyok.

A Gálvölgyi-show mégis 
emlékezetes műsorrá vált, amit 
nyilván nem lehet elválasztani az 

előadó személyétől.

Egyszer Alföldi Róbert mondta, hogy a Gálvöl-
gyi-shownak köszönhetően valószínűleg néggyel több 
jegyet vesznek meg arra a darabra, amiben játszom 
– ennyi hozadéka valóban volt. Egy biztos: amikor 
elindult a Gálvölgyi-show az akkori királyi televízió-
ban, ez egy újdonság volt. Mindenki Benny Hill-hez 
hasonlítgatott, mert egy szerkesztő a külföldi mű-
sorok mintájára használt fel bizonyos elemeket, én 
viszont Benny Hill létezéséről sem tudtam, honnan 
is tudtam volna? A sors fintora volt, hogy az egyik 
szomszédja mutatott neki egy felvételt rólam, ez pe-
dig azt eredményezte, hogy kaptam tőle egy ked-
ves levelet, illetve fényképeket, amiket úgy írt alá, 
hogy „Szeretett mesteremnek, Gálvölgyi Jánosnak” 
– ezek azóta is kinn vannak a szobám falán. Később 
a televízió elkezdett szervezni egy közös show-t is, 
csakhogy Benny Hill közben fogta magát, és meg-
halt. De azért én hiszem, hogy ezt a melót még ösz-
szehozzuk egyszer.

Hogyan lehet folyamatosan 
üzemeltetni egy ilyen 
„poéngyárat” úgy, hogy 

fenntartsa az érdeklődést?

Lehetett szidni ezt a műsort, de az biztosan sokat 
számított, hogy ez nem licenc alapján készült, te-
hát nem kellett úgy öl-
tözködnöm, mint a 
német tévében, ez leg-
alább tényleg magyar 
volt. Eleinte hárman 
csináltuk, aztán amikor 
az RTL Klubnak már 
havi rendszerességgel 
futó, 30 perces adáso-
kat kellett letennünk az 
asztalra, nyilván többen 
kellettünk hozzá. Az 
egyik legnagyobb ne-
hézség az volt, hogy elő-
re ki kellett találni, melyik poén mennyire lesz ütős a 
tévénézőknél. Képzelje csak el: elmondok egy viccet 
a tévében, ön közben otthon épp túl van egy vesze-
kedésen a férjével, a gyerek leejtette a vajas kenyeret, 
a macska leverte a vázát az asztalról – ilyen körülmé-
nyek között valószínűleg egy néző sem fog nevetni a 
legjobb viccen se. Szóval a tévés humor egészen más 
műfaj, és azt gondolom, közönség előtt játszani min-
dig hálásabb feladat. Ha élőben nem működik egy 
poén, azon nincs mit megmagyarázni, egyszerűen 
nem volt jó. Mindenesetre a Gálvölgyi-show miatt 
nem szégyenkezem, majdnem 90 adást élt meg, ren-
geteg munkát fektettünk bele, és közben színházban 
is játszottam. Sokan voltak, akiknek nem tetszett, de 
ez így van jól. Egyszer fiatalkoromban édesanyám azt 
mondta, hogy engem biztosan mindenki szeret. Én 
pedig már akkor tudtam, hogy akkor lenne igazán 
nagy baj, ha mindenki szeretne, mert akkor biztos, 
hogy valamit nagyon rosszul csinálok.

Előfordult, hogy valaki  
nagyon megsértődött, akit 
parodizált?

Nem emlékszem ilyesmire. Rózsa Györgyöt még a 
Színművészetiről ismertem, rengeteget parodizál-
tam, és mindenki azt hitte, hogy nagyon rossz vi-
szonyban vagyunk, pedig egy nagyon jó barátom. 
Gyuri annyira intelligens, hogy a sokat emlegetett 
Kapcsoltam-paródia után feljött hozzám, és megkö-
szönte, mert rengeteget dobott rajta és a műsorán is.

Meddig  
mehet el a 
humor?

Addig, amíg jó. Az én 
értékrendem szerint testi 
hibával vagy különböző 
testváladékokkal nem 
kell viccelődni, nekem 
ez nem humor, bár van, 
aki szereti. A morbid 
humort kedvelem, de 
meg kell találni az ará-

nyokat. Egyébként én nagyon jó közönség vagyok. 
Egy-egy önálló estem előtt sokszor lámpalázas va-
gyok, ilyenkor paródiákat nézek előtte. Legutóbb a 
Pintér Béla Társulat egyik előadásán rekedtre sírtam 
magam a röhögéstől, utána Bélának el is meséltem, 
hogy még nem tudom, hogy játszom majd másnap 
hang nélkül, de végül megoldottam. Nagyon hálás 
vagyok ezekért az előadásokért az alkotóknak, mert 
én így tudok a legkönnyebben lazítani, ilyenkor há-
rom-négy napig nagyon boldog vagyok, és nem tud-
nak semmivel felbosszantani.

Azért a humor mindig görbe tükröt 
tart a társadalom elé. Meddig 
tűri ezt a hatalom, és meddig a 

közönség?

Ezt nem tudom, mert én soha nem voltam magas 
pozícióban. Peterdi Pál mondta jól: akinek humo-
ra van, mindent tud, akinek nincs, az mindenre 
képes. Én azt látom, hogy az emberek kicsit el-
vesztették a humorukat. Ez egyáltalán nem tesz 
jót senkinek.

„Megtapasztaltam azt is, 
hogy milyen ismertnek 

lenni, és milyen érzés 
az, amikor az embert 
kezdik elfelejteni.”
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Címlapon

A Heti Hetes megkerülhetetlen 
műsor a pályája szempontjából. 
Miért fogadta el a felkérést, 

ennyire érdekelte a közélet?

Engem abszolút nem érdekelt a közélet, de 1989-
ben Sas József felkért egy önálló estre a Mikrosz-
kóp Színpadon, amit Marton Frigyes rendezett. Ő 
mindig azt mondta, hogy olvassak el minden újsá-
got, nézzek híradót, mert többet kell tudnom a napi 
történésekről, mint a nézőnek, aki beül az előadás-
ra. Ez beépült a mindennapjaimba, de azt hiszem, 
az embernek amúgy is illik tájékozottnak lennie, ha 
nem akar teljesen hülye lenni. Nekem fogalmam sem 
volt róla, hogy bekerülök a Heti Hetesbe: nem vol-
tam egyik párt tagja sem, senki nem szponzorálta 
a működésemet – legjobb tudomásom szerint egyi-
künkét sem. Úgy fogtuk fel, mintha minden pénte-
ken leülnénk egy asztal köré, és megbeszélnénk a hét 

eseményeit, kötetlenül. Nekem ez azért volt jó, mert 
úgy éreztem, hogy ez szellemileg karbantartja az em-
bert. A híreken kívül semmi nem volt leírva előre, 
soha nem tudhattam, hogy például Farkasházy Ti-
vadar milyen témát fog bedobni, tehát nagyon kel-
lett figyelnünk egymásra, hogy reagálhassunk. Ha 
aztán sikerült olyat mondani, ami a közönségnek is 
tetszett, az volt a győzelem. Én sosem éreztem úgy, 
hogy olyan nagy bölcsességeket mondok, amiktől 
bárki elájul. Sokan szerették a műsort, de mint min-
dent, ezt is sokan utálták, és olyan azért előfordult, 
hogy megjegyzéseket tettek az utcán, amit persze én 
sosem hagytam szó nélkül. Ma már nem hiányzik, 
hogy megosszam a gondolataimat nyilvánosan, de 
persze újságot most is olvasok, még a bulvárba is be-
lelapozok, és az interneten is elolvasom a híreket, 
mert tudnom kell, hogy hol élek.

A hullaégető című színdarabban 
együtt dolgoztak a feleségével, 
Gács Judittal. Ennek a darabnak 

a megvalósítása az Ön egyik régi 
vágya volt. Van még olyan előadás, 
ami úgy érzi, hogy benne maradt a 
tarsolyban?

A hullaégetőt negyven évig hordoztam magamban, 
szerettem volna megcsinálni, de a filmes változat 
olyan tökéletes, hogy nem tudtam vele mit kezdeni. 
Judit színpadi átirata lett olyan, amit végül érdemes-
nek tartottunk arra, hogy megrendezzük, de ez csak 
egy ráadás volt az élettől. Nekem egyébként sosem 
voltak ilyen álmaim. Hiába mondanám, hogy tegnap 
este a fürdőszobában előadtam Lear királyt – fan-
tasztikus voltam ám –, de ha nincs mögötte egy igaz-
gató, aki racionálisan átgondolja, hogy hány jegyet 
lehet erre eladni, és egyáltalán van-e értelme meg-
csinálni, akkor egyből nem vagyok Lear király. A 
színész alapvetően borzasztóan kiszolgáltatott. Visz-
szatérve a beszélgetés elejére: én soha nem ajánlkoz-
tam sehova, színházba sem. A filmezés pedig tényleg 
ajándék volt, de például a Csinibabáról sem gondolta 
senki, hogy Tímár Péter egyik maradandó alkotása 
lesz. Aztán mégis így hozta az élet.

Az apósa, Rodolfo nem 
látta el tanácsokkal 
az előadóművészettel 

kapcsolatban?

Olyan bölcsessége és rálátása volt az életre, ami egé-
szen fantasztikus, a művészete pedig maga volt a 
csoda. Kicsit sajnáltam őt, mert a bűvészeten kí-
vül igazából nem érdekelte semmi, amit akkor 
még nem értettem, de rájöttem, hogy ahogy öreg-
szem, engem se sok minden izgat a színészeten kí-
vül. Nagyon szerettem őt, és azt hiszem, nagyon 
jóban voltunk. Amikor megkértem Jutka kezét, azt 
mondta, jobban örülne, ha egy lakatosmester len-
nék, de ezt ő se gondolta komolyan. Tőle láttam és 
tanulhattam meg azt a fajta szakmai tisztességet, 
hogy a legmocskosabb kocsmában is tiszta cipőben 
lépett fel, és úgy szolgálta ki a közönséget, ahogy 
ma szinte senki. De az egy más generáció volt. Azt, 
hogy hogyan kell bánni a közönséggel, ő és a kor-
társai, például Rátonyi Róbert és Latabár Kálmán 
mutatták meg. Nekem hatalmas szerencsém volt, 
hogy még foghattam a kezüket, nemcsak képlete-
sen, hanem valójában is. A halála után sokszor be-
szélgettem vele magamban, döntési helyzetekben 
megkérdeztem: „Papa, most mi legyen?”. Talán csak 
bebeszélem magamnak, 
de mindig úgy éreztem, 
hogy segít.

Amikor a 
lányát 
kinevezték a 

Hatszín Teátrum 
igazgatójává, 
Ön megpróbálta 
lebeszélni erről 
a feladatról. 
Miért?

Engem háromszor kí-
sértett meg a sors, hogy 
színházigazgató legyek. 
Persze más helyzetben 

van egy színész, mert ez olyan, mintha egy gya-
korló sebészt a műtőből beültetnének egy irodába, 
hogy távolról döntsön mások életéről. Színházigaz-
gatónak lenni azt is jelenti, hogy foglalkoznom kell 
azzal, hogy melyik színésznőnek fut a szem a ha-
risnyáján, ki milyen szerepet követel tőlem, és még 
sorolhatnám. Ráadásul én imádok játszani, nem 
szerettem volna gazdasági kérdésekkel foglalkozni 
a színészet helyett. De Dorkánál más a helyzet, őt 
nagyon érdekelte a színháznak ez a része. Én azt 
mondtam neki, hogy az igazgatás nagyon szép do-
log, de tudni kell igeneket és nemeket mondani, 
ami sokszor nagyon fájdalmas. Ha egy kollégát el 
kell küldeni, mert a munkája nem megfelelő, ak-
kor ebbe nem lehet belehalni. Ismerem Dorkát, ő 
a mai napig nagyon nehezen mond nemet, de azt 

hiszem, most már egé-
szen jól csinálja.

Mire készül  
a közeljövő-
ben?

Arra, hogy holnap fel-
kelek. Egyébként pe-
dig lesz egy előadásom 
az Átriumban, és októ-
berben talán még egy 
a Rózsavölgyi szalon-
ban, de egyelőre még 
minden bizonytalan. 
Én inkább azt szeret-
ném tudni, hogy velem 
mire készülnek... n

„A morbid humort 
kedvelem, de meg kell 
találni az arányokat.”
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A nyári szünidő kezdetekor fellélegzünk, de sze-
rintem ezzel nem vagyunk egyedül ezen a 

bolygón. Azokban a családokban, ahol már iskolás 
a gyermek, ott van izgalom a jegyek miatt. Megesik, 
hogy otthon marad a tornacucc, 
létezik reggeli balhé, elfelejtett 
különóra, késés, hiszti, vita stb... 
Na de szerencsére mindennek vé-
ge abban a pillanatban, ahogy el-
indul a szünidő.

Számomra ez a június telis-tele 
volt meglepetésekkel.

Ádám leérettségizett, még-
hozzá ragyogó eredmény-

nyel, és úgy néz ki az emelt szintű 
matekja is elég jól sikerült, így 
nagy eséllyel felveszik a kisze-
melt szakra.

Gergő tavasszal letette a jog-
sit a tervezett idő előtt, 

mindenféle pótvizsga és pótóra 
nélkül. Ez utóbbinak köszön-
hetően egész jól megúsztam 
anyagilag.

Bence tizenhat évesen megcsinálta a német érett-
ségijét, Borcsa pedig kiváló vizsgákkal és szuper 

tempóban zárta a negyedik félévet az egyetemen. Az 
ötödikes Dávid idén került nyolcosztályos gimibe, 
ahol az emelt szintű óraszámok és követelmények 
ellenére kitűnő lett. Réka tanulmányai meglepetést 
nem okoztak, ám az évvégi balettgála és a hazaho-
zott kerámia-alkotások bizonyítják, hogy nem fölös-
legesen járt egész évben különórákra, és már látható, 
hogy neki lételeme az alkotás és az előadóművészet. 
A reáltárgyakban szerzett érdemjegyei és a tényleges 
tudása alapján az ő esetében az emelt szintű matek 
érettségit már most kizárhatjuk a távlati tervekből.

Nekem pedig szokás szerint annyira feltorlódtak a 
teendőim, hogy „meglepetésből” kikapcsoltattam 

otthon a netet. Ezzel irgalmatlan rövid idő alatt, szá-
momra eleddig elképzelhetetlen mértékben csökkent 
az apai tetszési indexem. Az egész úgy kezdődött, hogy 
egymás után két hónapban elszórtam az otthoni inter-
net-előfizetéshez tartozó számlákat (is), ennek hatására 
a szolgáltató a harmadik hónap közepén kikapcsolta 
a netet. Történetesen az egész családom otthon volt, 
mindenki a maga korosztályának megfelelően a ne-
ten lógott... volna, ha lett volna a házban internet. A 

cikk megírásáig a tartozást rendez-
tem, de a szolgáltató átláthatatlan 
rendszerének köszönhetően nem 
tudtam még elintézni a szolgálta-
tás visszaállítását, ami nem sokat 
javított otthoni megbecsülésemen.

Az igazi meglepetés számom-
ra viszont az volt, hogy Dá-

vid az utolsó tanítási napra engem 
még májusban felajánlott szülői 
segítőnek. Az iskolai hagyomány 
szerint ők minden évben ezen a 
napon bográcsban főznek az isko-
laudvaron. Dávidom pedig szem-
fülesen beíratta velem ezt a napot 
a naptáramba, így nem lehetett 
kihátrálni a feladat elől. Sze-
rencsére, mert kiváló délelőttöt 
tölthettem az osztályával. A gim-

náziumi főzőversenyen minden csapatnak különböző 
népek ételét kellett elkészíteni, szabad tűzön. Mi Kínát 
húztuk, így mézes-zöldséges csirkét főztünk bogrács-
ban. Kiválóan szórakoztam, lógtam a munkahelyem-
ről, kettesben voltam egy egész délelőttöt Dáviddal, és 
legalább nála visszaszereztem a teljes apai becsülete-
met, amit az internet-előfizetéses fiaskóval elbuktam.

Mindig sejtettem, hogy bármit el lehet készíteni 
szabad tűzön, de abban biztos vagyok, hogy a 

gyerekekkel együtt főzni óriási élmény, és nekik ez 
sokkal fontosabb annál, hogy elintéztem-e az inter-
net visszakapcsolását!

Ajánlom Önöknek is ezt a receptet a nyári szü-
netre: kevesebb wifi, több családi kerti parti! n

Egy pár nap, esetünkben pár hét internet nélkül 
egészen kibírhatónak tűnt, és a kamasz gyereke-

ken kívül mindenki megszokta a helyzetet. Bence a 
maga 16 évével két nap után közölte, hogy a múlt 
században élünk, és nincs ebben semmi romanti-
kus, amúgy meg baromira unja, hogy csak a letöltött 
zenéihez fér hozzá. Minden telefonnal rendelkező 
gyermekünk kapott anno bizonyos mennyiségű mo-
bilnet hozzáférést, ami wifi nélkül pillanatok alatt 
megcsappant, hiszen sorozatnézéshez nem elegendő. 
Nálunk nincs tévészolgáltatás, a készüléket is inter-
netcsatlakozással használjuk, leginkább filmeket és 
koncertfelvételeket nézünk rajta, már ha kapcsolód-
ni tudunk a hálózathoz...

Teljesen kiakadtam, amikor 11 éves Dávid fiam 
is megkérdezte ezen (szerintem) paradicsomi 

állapotok közepette, hogy hogyan fogjuk kibírni 
ezt a pár napot... Tudni kell róla, hogy ő sok kor-
társával ellentétben nem ül a gép előtt órákat, csak 
csendben írom le, hogy még szokott legózni, képes a 
kertben órákat bóklászni, bicajozik a barátjával, foci-
zik a bátyjaival, de mégis úgy érezte, itt a világ vége 
kütyük nélkül. Egy-két nap után azt láttam, hogy 
napközben is olvas a függőágyban, leül társasozni 
a húgával, este pedig válogat a bedobozolt és félre-
tett DVD lemezek között, koncertfilmeket keresve.

Én könnyen vettem ezeket a napokat, mert ugyan 
az én mobilnet hozzáférésem sem korlátlan, de az 

e-mailek olvasásához, elküldéséhez elég, illetve ugyan 
lassabban, de működtek a keresések is. Egészen addig 
voltam ilyen nyugodt, amíg egy napsütéses délelőtt 

el nem vittem Maia kutyát egy nagyobb sétára a tó-
partra. Történt ugyanis, hogy a pórázon kívül csak 
a telefonomat vittem magammal, tekintettel egy az-
napra kiírt kismamámra, és élvezve a jó időt futot-
tunk, játszottunk Maiával a térdig érő fűben, míg 
egyszer csak meg akartam nézni mennyi lehet az idő, 
de hiába nyúltam a zsebembe, a telefonom nem volt 
ott. Körbenézve a kihalt, több km-es füves területen 
elkapott egy heveny szívdobogás, otthon wifi nélkül 
üzenni sem tudok se a kismamának, se a családnak, 
mellesleg egy drága és gyönyörű, abban a pillanat-
ban nélkülözhetetlen telefont vesztettem el... Maia 
kutyánk nem egy nyomkereső fajta, boldogan ug-
rabugrált körülöttem, ahogy elindultam visszafelé a 
magas fűben. Azt hiszem a Jóisten különösen szereti 
a várandós anyákat, ezért lehetséges, hogy a remény-
telen helyzet ellenére egy órás könnyes keresés után 
megtaláltam a telefonom, rajta egy üzenettel a kisma-
mától: „Most voltam a dokinál, minden rendben a 
babával, jól vagyok, hívlak, ha van valami, de a doki 
szerint nem ma lesz a nagy nap!”

Azóta a kisbaba rendben megszületett, a wifi 
még mindig nem működik, a csekkek rende-

zése után sem, a kisebb gyermekeink kaptak egy-egy 
új társasjátékot, Bencének megemeltük a mobilnet 
adatforgalmát, Maiát elkezdtük tanítani a nyom-
keresésre, és drága férjemmel azon gondolkozunk, 
hogy ha újra kapcsolódunk a hálózathoz, akkor is 
bevezetjük a wifimentes övezet és időszak fogalmát, 
mert minden családnak kell minőségi idő együtt és 
offline... n
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Sallai Ervin írása

Nyári 
agybevásárlás
N

yaralni megyünk, nyaralni megyünk? Bi-
zony, aki nyáron dolgozik, az kapzsi vagy 
szegény. Milyen okos, hogy alaposan ráké-

szül. Nem szabad Hűbele Balázs módjára nekivágni 
a pihenésnek, mert akkor hamar kész a baj. Leg-
fontosabb a naptej. Ez itt egy 500-as faktorszámú, 
ami UV-ZS-ig mindentől véd. Ha esetleg űrutazásra 
menne a szünidőben, ebben leszaggállhat a Napra. 
Egy a probléma: nem fog lebarnulni. Ha pedig nem 
irigyek a szomszédok, meg a barátok a fészbukon, 
akkor meg minek az egész hajcihő, nem?! Pánikra 
semmi ok – adok hozzá egy barnító krémet. Legjobb, 
ha a kettőt egy kis tégelyben összekeveri, bekeni ma-
gát, oszt akkor védelem és csokibőr: kettő-in-egy. 
Csak valamiért a krémek együtt besűrűsödnek, ezért 
adok hozzá egy spaklit is. Majd úgy tessék felvinni, 
mintha falat glettelne, kiskezicsókolom.

A
mi még kritikus lehet a nagy kániku-
lában, az a hidratálás. Az kérem, 
életbevágó. Tessék csak bátran 

megvenni a hűtőtáskát. Le lehet vinni a 
strandra benne a hideg italokat ügyesen. 
Sör mindig legyen a táskában a magnézi-
um miatt, nehogy begörcsöljenek. Nagyon 
praktikus találmány, mert egy kis 
USB lyukon keresztül akár 
telefonról is lehet tölteni a 
hűtőt. Vagy vice versa: a 
hűtőtáska akkuja is töltheti a 
mobilt. A nagy kérdés persze, 
hogy ha egy insta fotót szeret-
ne, amin italt szürcsölget, akkor 

a sörike legyen hideg, vagy a mobilban legyen annyi 
töltés, hogy elkattanjon a fénykép. No de tudjuk, a 
nyár adja az élet legnagyobb paradoxonjait.

M
atracot visznek? Ugye, hogy ugye? Mat-
rac nélkül nincs nyaralás. A parton nem 
nyomja a hátunkat az elhajigált barack-

mag, a vízen pedig békésen lehet ringatózni. Komp-
resszort vagy herpeszkenőcsöt tetszik kérni hozzá? 
Kétféle iskola létezik a matracfújásnál. Az egyik a 
kompresszoros: itt elég egy gombnyomás, és már 
telik is a matrac, csak konnektor kell vagy aggre-
gátor, amit persze szintén árulok. A másik, a hagyo-
mányosabb szájjal fújós. Itt bátorkodnám ajánlani a 
herpeszkenőcsöt, mert ha szájról szájra adogatják a 
matrac csutoráját, mint a lakodalmas csöcsöskorsót, 
utána van, akinek annyira kikészül az egész arca, 
hogy becserkészik a zombivadászok. 

H
a esetleg messzebb merészkedné-
nek a Balatonnál, vigyenek egy 
ultrahangos cápariasztót. Nem 

foglal sok helyet, rá lehet csíptetni a búvár-
szemüvegre. Igazat megvallva nem tudom, 
mennyire hatásos, mert akinek működött, 

az nem panaszkodik, akinek nem, 
az meg biztos, hogy nem pa-

naszkodik. Majd figyeljenek 
a kapcsoló állására, mert 1-es 
fokozatban riasztja a bestiát, 
2-esben vonzza, mint pu-
lóver a molylepkét. Horgá-
szoknak zseniális.

A 
sok cókmók természetesen nem heverhet 
szanaszét a strandon. Ajánlanám ezt a sát-
rat. Mínusz negyven fokig bírja, ha esetleg 

elmenne a nap. Bár Trump elnök úr szerint nincs 
klímaváltozás, én mindenkinek azt mondom: biztos, 
ami biztos, legyen nálunk strandpapucs, sapka, sál.

N
em kevés, de aki a pihenésen spórol, az az 
életen spórol. Én kérem, ezen egy fillért sem 
keresek. Ilyenkor nyáron felbuzog bennem a 

segíteni akarás, az emberbaráti jóság, mint hivatástu-
dat. Cseppet sem nehéz magával vinni. Gondolom, 
nem tetszik tömegközlekedni, mint a kisemberek. 
De ha mégis gond lenne, van itt olyan terepjáró, 
hogy automatikusan megkeresi a mozgássérült he-
lyet a parkolóban. Vonóhorog, lakókocsi. Ne hagyja, 
hogy Zimmer Feriék kirabolják! Így ni. Felszereljük 
a parabola antennát, nehogy Berényi Mikiék itthon 
maradjanak. Bogrács, PB-palackos grill, mert ide-
genben az biztos, amit az ember maga főz, ki tudja, 
mi mindent megetetnének magukkal a balkánon. 

Abból csak cifrafosás lenne, az meg elrontja a nya-
rat. Más nem is nagyon maradt itt a boltban, csak 
a kasszagép. Tessék megvenni azt is! Nem tudom, 
mire lesz jó, de be van kötve a NAV-ba. Ha külföl-
dön tetszik járni, jó, ha van maguknál egy kis hazai 
a honvágy miatt. n

HIRDETÉS
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Prosztatarák: 
létfontosságú 
a szűrés

Úgy tudom, a prosztatarák a 
legjobb aránnyal gyógyítható 
daganatos megbetegedések közé 
tartozik, ha időben felfedezik.

Ez így van. A prosztatadaganattal diagnosztizált 
férfiaknak sokkal jobbak a túlélési esélyei, mint pél-
dául bizonyos szívbetegségek esetén. Éppen ezért na-
gyon fontos, hogy már az első tüneteknél orvoshoz 
forduljanak a férfiak. Fel kell figyelni a vizelési ne-
hézségekre, a növekvő vizelési gyakoriságra, esetleg 
a fájdalomra, véres vizeletre. Merevedési zavarok is 
jelezhetnek ilyen jellegű problémát, ugyanakkor rit-
kább, szintén kivizsgálásra szoruló tünetek is létez-
nek: a krónikus hátfájdalom mögött számtalan ok 
meghúzódhat, de kevesen következtetnek belőle a 
prosztatarákra, pedig ez is árulkodhat róla. Ugyan-
akkor sajnos a prosztatarák alattomosan is jelentkez-
het, ami azt jelenti, hogy a kezdeti stádiumokban 
gyakran nem okoz tünetet. A másik oldalról viszont 
létező tüneteknél sem kell azonnal a legrosszabbra 
gondolni, hiszen ezek lehetnek a prosztata-megna-
gyobbodás és a prosztatagyulladás jelei is, azonban 
éppen a hasonlóságok miatt fontos minden esetben 
a kivizsgálás és a kezelés. Bármilyen vizelési vagy sze-
xuális típusú problémánál érdemes orvoshoz fordul-
ni, hiszen még az egyszerű gyulladások is gyorsabban 
elmúlnak, kevesebb szövődményt okozhatnak, ha 
korán elkezdjük kezelni őket.

Milyen kezelések jönnek ilyenkor 
szóba, és hatással vannak-e ezek a 
szexuális teljesítőképességre?

A totál prosztatektómia a prosztata tokkal 
együtt történő eltávolítását jelenti, ennek keretében 
az ondóhólyagot is eltávolítjuk, vagyis a sperma-
termelés megszűnik. Sajnos a műtét során a kör-
nyező erek, idegek is sérülhetnek, így a merevedési 
képesség is eltűnhet, bár a laparoszkópia és a Ma-
gyarországon még nem használatos, de már létező 
robottechnológia révén azért van esély rá, hogy ez 
ne következzen be. Az esetek többségében ugyan-
akkor végleges merevedési zavarral kell 
számolni. A radiológiai módsze-
rek szintén károsíthatják az 
erekciós képességet, hiszen 
ilyenkor is sérülhetnek a 
végbéltájékon futó idegek.

A rendszeres 
szűrés mellett 
milyen életmódbeli 
változtatásokkal, 
módszerekkel 
lehet elejét venni a 
prosztatabajoknak?

A prosztatarák megelőzésé-
ben, kezelésében az életmód egyes 
elemei, és a tudatosság is fontos szerepet 
játszanak. A gyakori partnerváltás és a védeke-
zés nélküli szex például komoly rizikófaktor, hi-
szen még orális szex során is kerülhetnek gyulladást 
okozó baktériumok a húgycsőbe. Nagyon fontos a 
rendszeres fizikai aktivitás, amely sokféle daganatos 
betegség megelőzésében játszik szerepet, a kezelés 
előtt vagy a kezelés után rendszeres fizikai aktivitást 
végző daganatos betegeknek pedig 40 százalékkal 
nő a túlélési esélye a nem mozgó betegekéhez ké-
pest. A prosztatabeteg férfiak számára a medencefe-
nék izmait a tervezett műtét vagy sugárkezelés előtt 
is érdemes célzottan edzeni, mert ez a beavatkozás 
utáni rehabilitációt is gyorsíthatja. Szintén fontos az 
étrendbeli tudatosság. A fő irányelvek közé tarto-
zik az alkohol, főként a tömény szeszek kerülése, a 

csípős, fűszeres ételek visszaszorítása, a telítetlen zsír-
savak beillesztése az étrendbe, főként olajos magvak 
és tengeri hal formájában. Közismertek a tökmag és 
a kisvirágú füzike jótékony hatásai is.

Igaz, hogy a kiegyensúlyozott nemi élet 
szintén hozzájárul a rák elkerüléséhez?

Ezt gyakran hallani, és a prosztata rendszeres ki-
ürítése valóban ajánlatos, ugyanakkor egyértelmű 
tudományos bizonyíték ezen a téren sajnos nem lé-
tezik. Az viszont biztos, hogy a rendszeres nemi élet 
harmóniában tartja az embert, ez pedig a megfelelő 

immunvédekezésre is kihat.

Többször is említette a 
szűrés fontosságát, 

az urológiai 
vizsgálatoktól 
azonban számos 
férfi a mai 
napig retteg.

Ha mondhatok ilyet, 
a betegek sokszor egy-
mást is megrémítik a 

„nem hiszed el, min estem 
át!”-típusú történeteikkel. 

Egy here- vagy végbélvizsgálat 
valóban nem a legkellemesebb, 

viszont egyáltalán nem mindegy, ho-
gyan végzi el az orvos: lassan, nem erőszako-

san, nem hirtelen, mindig tájékoztatva a beteget 
arról, mit fog pontosan csinálni, vagy éppen ellen-
kezőleg. Úgy gondolom, nagyon pozitív fejlemény, 
hogy az utóbbi években számos ismert ember, szí-
nész adta a nevét a prosztataszűrés fontosságát 
hangsúlyozó kampányokhoz. Ugyanakkor nagy-
városokban és vidéken is rendelve azt kell monda-
nom: a nagyvárosokban még mindig gyakrabban 
fordulnak orvoshoz efféle problémákkal, és eleve 
más típusú panaszokkal is keresik meg a szakor-
vosokat a férfiak. Vidéken sajnos még most is sok-
kal gyakoribb, hogy nem bizonytalan tünetekkel, 
hanem már csak a kialakult betegséggel fordulnak 
urológushoz. n

Dr. Rákász István

Dr. Draveczki Ury Ádám interjúja

A prosztata kicsi szerv, ám számos különböző problémát okozhat a férfi-
aknak, főleg, ahogy telnek az évek. Összeállításunk második részében a 

daganatos elváltozásokról beszélgettünk dr. Rákász István urológussal.
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Vény nélkül kapható gyógyszer

forgalmazza: Johnson & Johnson Kft.

hatóanyag: loperamid-hidroklorid

Már egy adag (2 db kapszula) megszüntetheti a 
különböző eredetű hasmenés tüneteit

59 Ft/db

Imodium® 2 mg kemény kapszula
20 db
Imodium® 2 mg kemény kapszula
20 db

EP1 180 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer
CHHU/CHTHRFL/0004/19b

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

www.gsk.hu

A megfázás, meghűlés, influenza 
és hurutos köhögés tüneteinek 
kezelésére nyújt komplex 
megoldást, új, kapszula 
formátumban

104,7 Ft/db

Neo Citran megfázásra és köhögésre 
kemény kapszula  16 db
Neo Citran megfázásra és köhögésre 
kemény kapszula  16 db

EP1 675 Ft

Gyógyászati segédeszköznek minősülő orvostechnikai eszköz.*
ART-KN-HU-1803-03

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

Frissíti és megnyugtatja a szemet. A szemfelszín 
nedvesítésére szemszárazság, égő érzés vagy szemfáradtság 
esetén. Kemény kontaktlencsék nedvesítésére is alkalmas.

122,5 Ft/ml

Artelac® CL szemcsepp
10 ml
Artelac® CL szemcsepp
10 ml

EP1 225 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer
MAG1907LFSZ

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

www.beres.hu

Az igazán stresszes időszakokra. 
A legmagasabb 
magnéziumtartalmú vény nélkül 
kapható gyógyszer¹
¹OGYÉI ATC: A12CC, 2019.01.

58,2 Ft/db

Magnézium Béres 375 mg 
+ B6 filmtabletta  30 db
Magnézium Béres 375 mg 
+ B6 filmtabletta  30 db

EP1 745 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer SAHU.BCL.18.04.0223 (2018.05.04.)

forgalmazza: SANOFI-AVENTIS Zrt. 
1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Gyógyszerinformáció 
tel.: (+36 1) 505 0055 
Web: www.sanofi.hu

hatóanyag: bacillus clausii spóra

Bakteriális vagy vírusos fertőzés okozta 
hasmenés esetén

48,8 Ft/ml

Normaflore Extra 4 milliárd/5 ml 
belsőleges szuszpenzió  10×5 ml
Normaflore Extra 4 milliárd/5 ml 
belsőleges szuszpenzió  10×5 ml

EP2 440 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

Komplex összetételű, vitaminokban gazdag 
gyógyszer felületes hámsérülésekre, irritációkra. 

Aktívan nyugtatja a bőrt, gyulladáscsökkentő, 
bőrgyógyító hatású

53,2 Ft/g

Neogranormon kenőcs
25 g
Neogranormon kenőcs
25 g

EP1 330 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer
SAHU.IBU.19.03.0149 (2019.03.26)

forgalmazza: SANOFI-AVENTIS Zrt.
1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Gyógyszerinformáció 
tel.: (+36 1) 505 0055 
Web: www.sanofi.hu

hatóanyag: ibuprofén

A lágyzselatin kapszula hatóanyaga bevétel 
után azonnal felszabadul, így gyorsabban 

jut el a fájdalom helyére.

99,5 Ft/db

Algoflex® Rapid 400 mg lágy 
kapszula  20 db
Algoflex® Rapid 400 mg lágy 
kapszula  20 db

EP1 990 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer CHHU/CHTHRFL/0004/19b

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

www.gsk.hu

hatóanyag: diklofenák-dietilamin

Csillapítja az ízületi- és izomfájdalmakat akár 12 órán keresztül és csökkenti azok 
gyulladását

34,3 Ft/g

Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g 
gél  100 g
Voltaren Emulgel Forte 20 mg/g 
gél  100 g

EP3 430 Ft

Vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer

forgalmazza: Omega Pharma Hungary Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.

Az egyetlen olyan nők számára 
kifejlesztett, vény nélkül kapható 
gyógyszerkészítmény, amely növényi 
hatóanyagok segítségével enyhíti a 
hólyaggyengeség és a gyakori 
vizelési inger okozta panaszokat.

92,4 Ft/db

Urostemol® Femina kemény 
kapszula  40 db
Urostemol® Femina kemény 
kapszula  40 db

EP3 695 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: dezloratadin

Az első vény nélkül kapható dezloratadin 
hatóanyagú allergia gyógyszer, amely enyhíti az 

allergiás nátha tüneteit: az orrdugulást, az 
orrfolyást, a tüsszögést, a szemtüneteket, 

valamint a csalánkiütés tüneteit. Hatása 24 órán 
át tart, és nem álmosít55,5 Ft/db

Dassergo 5 mg filmtabletta
30 db
Dassergo 5 mg filmtabletta
30 db

EP1 665 Ft
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Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer

forgalmazza: Boiron Hungária Kft.

Segítség az utazáskor fellépő rosszullétek  
– gépkocsiban, repülőn, tengeren – 

megelőzésére, ill. terápiás kezelésére47,5 Ft/db

Cocculine szopogató tabletta
30 db
Cocculine szopogató tabletta
30 db

EP1 425 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer

hatóanyag: naproxen-nátrium

Enyhe-mérsékelt fájdalom (pl. 
fejfájás, fogfájás, menstruációs 
fájdalom, ízületi fájdalom, 
izomfájdalom) esetén javasolt, 
fájdalomcsillapító hatása rövid 
időn belül jelentkezik és akár 
12 órán át tart

62 Ft/db

Analgesin® Dolo 220 mg filmtabletta
20 db
Analgesin® Dolo 220 mg filmtabletta
20 db

EP1 240 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

hatóanyag: fentikonazol

A hüvely és a külső nemi szervek 
gombás fertőzéseinek (amelyek 
járhatnak a külső nemi szervek, 
ill. a hüvely gyulladásával vagy 
fertőzéses eredetű folyással) 
kezelésére alkalmas

636,7 Ft/db

Gynoxin® 200 mg lágy hüvelykapszula
3 db
Gynoxin® 200 mg lágy hüvelykapszula
3 db

EP1 910 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer GYN-VA-HU1803-02,

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

hatóanyag: cápamájolaj, élesztősejt-kivonat

Hatékonyan csillapítja az aranyér kellemetlen 
tüneteit: csökkenti az irritációt, enyhíti a 

fájdalmat és elősegíti a sebgyógyulást. 
Kizárólag természetes hatóanyagokat tartalmaz

86,8 Ft/g

Sperti Preparation H® 
végbélkenőcs  25 g
Sperti Preparation H® 
végbélkenőcs  25 g

EP2 170 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer CHHU/CHTHRFL/0004/19b

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

hatóanyag: dimetindén-maleát

Csillapítja a viszketést, 
megnyugtatja az irritált bőrt

43,5 Ft/g

Fenistil® 1 mg/g gél
50 g
Fenistil® 1 mg/g gél
50 g

EP2 175 Ft

Orvostechnikai eszköz*

Víz- és szennyeződésálló 
ragtapasz, amely lélegzik. 
Jó tapadású és rugalmas

23,4 Ft/db

Salvequick® Aqua Resist 
sebtapasz  28 db
Salvequick® Aqua Resist 
sebtapasz  28 db

EP655 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer
OCAL1465/05.19

forgalmazza: Sandoz Hungária Kft. 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Felnőttek és idősek kalcium- és D3-vitamin-hiányának megelőzésére és 
kezelésére. A kalcium mellett D-vitamint is tartalmaz, így biztosítva a 
kalcium jobb beépülését a csontokba

85,5 Ft/db

Calcium-D-Sandoz® 600 mg/400 NE 
pezsgőtabletta  20 db
Calcium-D-Sandoz® 600 mg/400 NE 
pezsgőtabletta  20 db

EP1 710 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer
ALL/JAN/19/00

forgalmazza: Mylan EPD Kft. 
1138 Budapest, Váci út 150. 
+36 1 465-2100

hatóanyag: azelasztin-hidroklorid

Hatékonyan csillapítja az allergiás nátha és 
kötőhártya-gyulladás tüneteit.

159 Ft/ml

Allergodil® oldatos orrspray
10 ml
Allergodil® oldatos orrspray
10 ml

EP1 590 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer

forgalmazza: Medimpex Kereskedelmi Zrt.

Artritisz, izomfájdalom, zúzódás, rándulás, 
izommerevség és görcs esetén, 

csigolyaízületi bántalom kezelésére, valamint 
sportolóknak bemelegítésre szolgáló, 

külsőleges készítmény.19,2 Ft/g

Nicoflex 0,15 mg/20 mg/90 mg 
kenőcs  50 g
Nicoflex 0,15 mg/20 mg/90 mg 
kenőcs  50 g

EP960 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer OSDZ1388/01.19

forgalmazza: Sandoz Hungária Kft. 
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.hatóanyag: naftifin-hidroklorid

Gyorsan enyhíti a viszketést, (már napi 1×-i 
használat mellett) képes elpusztítani a 

bőrgombák széles körét és számos baktérium 
ellen is hatásos

126,7 Ft/g

Exoderil® 10 mg/g krém
15 g
Exoderil® 10 mg/g krém
15 g

EP1 900 Ft

Orvostechnikai eszköz*

forgalmazza: Procter & Gamble

Egész nap biztosítja a műfogsor stabilitását, 
így biztonságérzetet nyújt használójának. A 

ragasztó védi a nyálkahártyát a protézis okozta 
sérülésektől, illetve megakadályozza az 

ételmaradék protézis alá jutását

26,5 Ft/g

Blend-a-dent extra erős 
protézisrögzítő krém  47 g
Blend-a-dent extra erős 
protézisrögzítő krém  47 g

EP1 245 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer
SME-TA-HU1707-01

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

hatóanyag: dioszmektit

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

104 Ft/db

Smecta® 3 g por szuszpenzióhoz
10 db
Smecta® 3 g por szuszpenzióhoz
10 db

EP1 040 Ft



Polgár Teréz Eszter interjúja

addig is megéli, hogy valami nem stimmel vele, 
bár nem tudja, mi. Jó tudatosítani benne, hogy ő 
másképp működik, de ettől nem rosszabb. Elfoga-
dó, egyben szigorú határokat tartó szülő és tanár 
mellett tud jól fejlődni. Fontos, hogy maga is elfo-
gadja, sok minden több erőfeszítésébe kerül, és az 
is, hogy erre ne menjen rá. Sajnos az iskola minő-
sít, és néha a legjobb szülő is – ez kikerülhetetlen. 
Úgyhogy az ADHD-s gyerek sokszor átéli, hogy 
ő rossz. Ezt jóval több pozitív visszajelzéssel lehet 
kompenzálni. Az ADHD-s tulajdonságoknak is 
vannak pozitív vetületeik, ezeket érdemes hang-
súlyozni: pl. az ilyen embereknek folyton jár az 
agyuk, ezért több aktív információ kering tudat-
közelben, ill. ugyanannyi időre több találatuk jut 
egy probléma megoldására. Mivel máshogy állnak 
össze az agyi kapcsolataik, eredeti ötleteik lehet-
nek. Nem okosabbak, nem butábbak, csak más-
hogy működnek.

Azt hinném, erre a 
fajta eredetiségre 
sok jó visszajelzést 
is kaphatnak.

Igen, csak többnyire in-
kább fárasztják, stresszelik 
a környezetüket. Az AD-
HD-s gyerekek a társada-
lom minden csoportjában 
jelen vannak, de a felnőtte-
ket már a nagyon sikeresek, 
ill. a lecsúszottak között talál-
juk. Gyakran egyik helyzetből 
a másikba sodródva élnek: pl. ce-
lebek, vállalkozók, akik azonnal meg-
valósítják, ami eszükbe jut. Megbízható tartós 
teljesítményre csak az ADHD-sok kis része képes.

A tünetek felnőttkorban is 
ugyanúgy megmaradnak?

Kb. az érintettek 20%-a szabadul meg tőlük; 30 
%-uk némileg megtanul bánni a nehézségekkel, és 
40-60% ugyanolyan diszfunkcionálisan működik, 
amin tovább rontanak az ún. másodlagos zavarok. 

Egy idejében diagnosztizált ADHD-s gyerek egyen-
súlyba hozható: gyógyszer nélkül vagy középsúlyos 
állapottól – a pszichiátriában leghatékonyabb és leg-
kevesebb mellékhatású – gyógyszerekkel. Akinek 
kellene, és nem szedi, annál sajnos borítékolható a 
depresszió, szorongászavar, függőség vagy személyi-
ségzavar későbbi kialakulása.

Fiúkat vagy lányokat érint 
inkább ez a probléma?

Gyerekkorban négy-ötször több fiút diagnoszti-
zálnak, 35 fölött viszont 1:1 az arány. Kislányoknál 
kevésbé feltűnő a gond, mert motoros nyugtalan-
ság helyett inkább szorongó vagy hangulatzava-
ros tünetek mutatkoznak. Gyakran depresszióval, 
önsértéssel, személyiségzavaros jelekkel, azaz már 
másodlagos problémákkal kerülnek orvoshoz. Ha 
szerencséjük van, a szakember kibányássza az ere-

deti problémát. A kezeletlen figyelemzavar ön-
magában is szorongáshoz vezet, mert a 

gyerek azt érzi, nem tud a képessé-
gei szerint teljesíteni. Ami egyik 

nap megy, másik nap nem. 
Így működik az agya. Ha 
nem kínoznak egy gyenge 
képességű gyereket, hogy 
teljesítsen, egész derűs le-
het. Az ADHD-s meg 
nem tudja, ő okos vagy bu-
ta, ami nagyon szorongató.

A szülők, óvónők, 
tanárok mennyire tudják, 

mi normális, mi nem?
A szülőnek az a feladata, hogy ha 

problémát érzékel, szakemberhez forduljon. Mi, 
itt a Bethesdában alapos vizsgálat után – nem egy 
találkozás alatt! – állítunk fel diagnózist és adunk 
terápiás ajánlást. A kezelés legfontosabb részéről 
is gondoskodunk. A területileg hozzánk tartozó-
kat tudjuk hosszabb távon itt gondozni. Magyar-
országon a gyerekek 5%-a, 70-100 ezer fő szenved 
ADHD-ban. Kb. 20 ezren keresnek segítséget, de 
kevesebb mint 5000 ember jut megfelelő ellátáshoz. 

Ön hogyan határozná meg 
az ADHD-t? Betegség?

A tünetegyüttes elég szabatos kifejezés, ugyanak-
kor a figyelemszabályozási, aktivitás- és impulzivi-
tászavart okozó agyi eltérések – a főleg kutatásokban 
alkalmazott – képalkotó eljárásokkal is kimutatha-
tók. A három tünetcsoport egyikének bizonyos kri-
tériumok szerinti megjelenése kell a diagnózishoz. 
A vezető tünet a figyelemzavar. Az ebben szenvedő 
gyerek figyelme nagyon könnyen elterelhető, szóra-
kozott, a dolgokat elveszíti, banális hibákat ejt, le-
marad a feladatokban. A túlmozgékonyság tüneteit 
mindenki ismeri, ez a legfeltűnőbb rész. A túlzott im-
pulzivitás pedig azonnali, reflexszerű reagálást jelent 
a késleltetés képessége nélkül. Tehát az ADHD alkati 
rendellenesség, de a környezeti faktorok befolyásolják 

a megjelenési formáit, súlyosságát. A mai körülmé-
nyek sokkal kedvezőtlenebbek az érintetteknek, mint 
pl. 100 éve, ami a tüneteket rontja – de az ADHD 
maga genetikailag kódolt, örökletes hajlamon alapul, 
emellett a megjelenése korai környezeti tényezőktől 
is függ.

Jellemzően mikor kezdenek aggódni 
az ADHD-s gyerekek szülei?

Kisiskolás korban, amikor megjelennek a köve-
telmények. Nem figyelemzavaros a gyerek – mond-
ják –, el tud mélyedni abban, ami érdekli. Igen, 
ahhoz tapad a figyelme, csak másról meg lepereg. 
Próbál figyelni, de képtelen rá. A másodlagos za-
varok fő oka éppen a sok kudarc és negatív vissza-
jelzés. Amíg nincs jól működő önreflexió, a gyerek 

„A hozzám járó szülők szokták mondani, hogy aki szerint AD-
HD igazából nincs is, töltsön egy hétvégét a gyerekükkel. Hogy 
a betegség szó használható-e, abban nincs egyetértés, de azt 
minden szakmabeli elfogadja, hogy egy genetikai alapú, az agy-
ban kimutatható szerkezeti és funkcionális változásokkal járó 
tünetegyüttesről van szó.” Csiky Miklós ifjúsági- és gyermek-
pszichiáter főorvossal, a budapesti Bethesda Kórház ADHD ambulanciájának 
vezetőjével munkanapja után, rendelőjében találkozom. A négygyermekes csa-
ládapa saját bevallása szerint maga is érintett az ADHD-ban (Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder), azaz a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarban.
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Nem rossz, 
hanem ADHD-s!



Az a nehézség, hogy az ADHD többféle szakembert 
és multimodális terápiát igényel egyszerre, miköz-
ben a védőnők, óvónők, tanítók, sőt a gyerekorvo-
sok zöme sem rendelkezik megfelelő tudással ahhoz, 
hogy a szülő panaszát egyáltalán megértsék. A szo-
kásos válasz, hogy a gyerek majd kinövi a furcsasá-
gait. Pedig 80% eséllyel nem növi ki, és annak, akit 
nem kezelnek időben, sokkal rosszabbak a kilátásai 
a sorsát illetően.

Meglepve olvastam a diétát is a 
terápiás lehetőségek közt – egy 
genetikai rendellenességnél.

Van egy genetikai alap, de a tünetekhez a környe-
zeti hatások is hozzájárulnak. Egyre több az adat, 
hogy a mentális betegségek kialakulásában a gyul-
ladásos folyamatok kulcsszerepet játszanak. Személy 
szerint azt látom, hogy ha ezekbe be tudunk avat-
kozni, bizonyos károsodások kikerülhetők. A gyul-
ladások – leegyszerűsítve – kihatnak az idegrendszer 
normális fejlődési potenciáljára, ezért a neuronhá-
lózatok másképp alakulnak ki – ami funkcionális 
elváltozásokkal is jár. Egy most is folyó, óriási min-
tán végzett skandináv vizsgálat kitér arra, hogy pl. 
a gyerekkorban antibiotikumos, ill. kórházi kezelést 
igénylő gyulladásos betegségek hány százalékkal 
növelik a mentális betegségek későbbi kockázatát. 
Kemény idei adat. Innen csak egy lépés az allergi-
ás eredetű folyamatokra paralel módon tekinteni, 
hiszen ezek ugyanolyan anyagok felszabadulásá-
val járnak, mint amikről feltételezzük, hogy a bajt 
csinálják.

Sajnos az allergiákat a mostani életmódunk, fogyasz-
tási szokásaink okozzák. 60 éve párezer anyaggal 
találkoztunk, ma évente 3000 új anyagot szinteti-
zálnak. Iszonyatosan túlterhelt az immunrendszer, 
ezért van, hogy elégtelenül vagy túlreagál. Az in-
formációs túlterheltség az idegrendszerünket érin-
ti ugyanilyen mértékben, ami mentális szinten épp 
így megjelenik. (Pl. ötéves kor alatt tilos volna tab-
letet, okostelefont kézbe adni! A gyerek profin ke-
zeli, csak éppen az agyban bizonyos funkciók nem 
tudnak kialakulni.) Az ADHD-s kutatások számos 
más mentális problémához is támpontokat adnak. 
Az erre hajlamosító faktorok a mentális betegségek 
egész csokrára vonatkoznak. Pl. több dolog, ami igaz 
az ADHD-ra, a skizofréniára is áll. Az ADHD-sok 
közt nagyobb a skizofrénia aránya is.

Ha jól tudom, Ön is ADHD-s volt. Volt? 
Illetve nem lehet, hogy az történt, mint 
amikor az ember minden betegséget 
felismer magán, amiről sokat hall?

Azt is átéltem orvostanhallgatóként, az más volt. 
Itt inkább túlontúl későn jött a szembesülés, pedig 
akadnak a családomban markánsabb képviselői az 
ADHD-s tüneteknek, és a genetikai alap miatt a 
halmozódás eleve jellemző. Visszamenőleg gyanús 
lett nekem a gyerekkori impulzivitásom, amit a kör-
nyezetem rám jellemző "Na, gyerünk!" felkiáltással 
kísért felbuzdulásokként írt le. A hat fiatalabb test-
vérem közt volt még hasonló. Szétszórt is voltam, ál-
modozó, ami szintén tipikus.

Ön orvosi egyetemet végzett. Nagy 
baj nem lehetett a figyelmével.

Azért volt, de nálam az enyhe ADHD mellé a kül-
ső és belső védőfaktorok nagyon szerencsésen álltak 
össze. Pl. a család. Apám elég szigorú volt, mellet-
te nehezen lehetett volna elkallódni; édesanyám pe-
dig képviselte a meleg elfogadást. Pannonhalmán, 
a középiskolában aztán egy fontos lelki vezetőm az 
apa-képemen is szelídített, és a jó légkörű kollégi-
um rengeteg lehetőséget adott a fejlődésre, csiszo-
lódásra. De amíg nem találtam elfogadó tanárokra, 
kínlódtam. Közepes tanuló voltam, pedig gyötörtem 

magam. Mint a legtöbb ADHD-s gyerek, azt érez-
tem, nem térül meg a tanulásba fektetett munkám. 
Csak hetedik-nyolcadikban jöttem rá, hogy okos is 
vagyok. Elküldtek egy biológiaversenyre: a csapatnak 
1., magamnak 2. helyet tudtam szerezni. Ez szár-
nyakat adott. De addigra rengeteg negatív visszajel-
zést kaptam. Eleve nem akartak iskolába engedni, 
mert marokra fogtam a ceruzát, csak firkálni tud-
tam. Egy rajzomra kaptam piros pontot: véletlenül 
sikerült kört rajzolnom, és a képnek a Május 1. címet 
adtam. Ilyen címen mindenért piros pont járt volna. 
Az óvodában olykor eltűntem, mert elvarázsolva né-
zegettem a lepkéket és dongókat. Nem érzékeltem az 
időt, folyton engem kerestek.

De kívülről hallva ez annyira 
normális. Mi lehet érdekesebb egy 
gyereknek, mint a természet?

Hogy nem éreztem az időt, nem láttam át a követ-
kezményeket, az azért a végrehajtó funkció zavarára 
utalt. Megvan, hogy mikor mi felel meg a normá-
lis fejlődésnek. Én a szorongó, figyelemzavaros AD-
HD-s csoportba tartoztam, akinél a hiperaktivitás 
erősen korlátozó környezetben nem jön elő. Az egyik 
fiam is hiperaktív, keresztanyám mondta nemrég, 
hogy: ilyen voltál te is, mikor apád nem volt otthon.

Hogyan választotta a pszichiáteri pályát?
Rengeteget olvastam gyerekként, egy nyári nap 

akár három könyvet. A figyelemzavaros gyerek is 
figyel arra, ami érdekli. A jó könyvekben sorsok 
vannak, és láttam, hányféleképp alakulhatnak. Az 
Életben maradtak pl. óriási hatást tett rám azzal, 

hogy a személyiség miképp 
nyilvánul meg különböző 
helyzetekben. Úgy jelentkez-
tem az orvosira, hogy gyerek-
pszichiáter szeretnék lenni, 
mert nem mindenki képes 
jól alakítani a sorsát, és egy 
gyerek még formálhatóbb. 
Aztán az egyetemi gyakor-
laton találkoztam a pszichi-
átriával a maga valóságában, 

és biztos lettem benne, hogy ezt én nem akarom. 
Embertelennek éreztem. Sokkal több empátiát, me-
legséget, megértést, tiszteletet, egyenrangúságot vár-
tam volna. Úgyhogy gyerekgyógyász lettem. Már 
praktizáltam, amikor a Vadaskerti úton hirdettek 
gyerekpszichiátriai napokat. Ott láttam, hogy lé-
teznek más megközelítések és módszerek is. Akkor 
kezdtem el a gyerekpszichiáter-képzést.

Említette, hogy az ADHD is jobban 
kezelhető időben, azaz gyerekkorban.

Hogyne. A gyerekpszichiátria kezdetben a „felnőtt 
megfelelője” után járt, de ma már kölcsönösen merí-
tenek egymásból. Ugyanis a felnőttkori patológiák 
gyökere javarészt megjelenik gyerekkorban. Akinél 
18 éves koráig mentális probléma jelentkezik, az 4 
éves korig már mutatott bizonyos tüneteket. Az a ne-
héz, hogy 4-5 szakma összes tudására lenne szükség 
egy helyen, hogy egy sokszor nem jól artikulált ne-
hézséggel megjelenő szülő értő fülre találjon. Ehhez 
nagy szerencse kell, akkor elkezdhető a korai terápia.

Ön apaként mennyire figyeli szakmai 
szemmel a saját gyerekeit?

Négy gyerekem van. Mindenre figyelek, mert 
a genetikai örökség valamilyen formában persze 
megjelenik. A feleségemnek folyamatosan változik 
a véleménye, ha jól mennek a dolgok, mást gon-
dol, mint ha épp nehezebben. Én mindig ugyan-
úgy látom a helyzetet. Viszont a saját családtagjait 
megfigyelheti az ember, de ne diagnosztizálja és ne 
kezelje. Én is kollégákhoz vittem a gyermekeimet, 
amikor kellett. n
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Pisti sír. Mert megint nagyon hiányzik a nagy-
mamája. A nagymamája valójában nem is a 
nagymamája, hanem a dédije volt, de mivel 

nagyija sose volt, a dédi lett előléptetve. De ez a dédi 
is már vagy huszonöt éve meghalt, épp mikor Pisti 
nagylány korba lépett.

A dédivel mindenről lehetett beszélgetni, szipog-
ja Pisti, igaz, nem mindig lehetett érteni, mire 
is akar kilyukadni, egyrészt, mert többet ha-

donászott a nagy görbe kezével, mint beszélt, másrészt 
mert amit meg mondott (kissé elmosva a mássalhang-
zókat), azt rendre elröhögte, és a mondat vége nem is 
volt más, csak egy hosszú, majdhogynem sátáni ka-
caj, ami végül krahácsoló köhögésbe fulladt, majd ré-
mült sírdogálásba. A sírdogálás egyébként tévedés volt, 
ami abból eredt, hogy a dédi annyira nevetett, hogy 
kibuggyant a könnye, a köhögésroham végére viszont 
már elfelejtette, min is nevetett, a könnyeket pedig 
úgy értelmezte, mintha előzőleg sírt volna, és gyor-
san elő is kereste a fejéből, min is sírhatott éppen, és 
amint kitalálta, igen nagyon nekibúslakodott. És ak-
kor már jöttek is a véget nem érő történetek háborúról, 
éhínségről, bujkálásról, halott dédpapáról, miegymás.

Pisti most meg azért sír, mert megtalált egy régi 
gyerekkori naplót, amibe kusza betűkkel fel-
jegyezte az akkori nagy horderejű eseménye-

ket, például hogy a Tölgyesi Feri miként adott neki 
félrecsúszott puszit az iskolaudvaron, valamint az 
első menstruációjának eljövetelét a Gellérthegyen, 
na meg a dédi jó tanácsait, receptjeit és furmányait, 
többek közt éppen azt, hogy hol van a Pisti rejtett 
kincse. Amikor a kincs helyét a dédi elárulta hado-
nászva, mutogatva és halálra röhögve magát közben, 
abból akkor Pistike nem értett semmit. Hiába olvasta 
el újra meg újra évekkel azután is, hogy hol kell ke-
resni, hiába nézte át az egész ruhatárát, különös te-
kintettel a szoknyákra, illetve azok fodraira és rejtett 
zsebeire, nem találta. Csakhogy mostanra megtalál-
ta. Épp mostanra, amikor már túl a negyvenen egész 
más elképzelései vannak az embernek a kincsekről.

– Milyen kincs? – csillant fel Szaki szeme, aki 
kisfiú (bocs, kislány) kora óta imádta a titkos kin-
cseket, meg a kincsekhez vezető titkos térképeket 
és titkosírásos rejtvényeket, ma is van fémdetekto-
ra például, amivel a Balcsi fenekét kutatja elvesztett 
aranyláncokért.

– Ez nem olyan kincs – legyintett Pisti, de akkor 
már késő volt, mert addigra mindnyájunknak eszébe 
jutott valami a kincsekről. Márti például bevallotta, 
hogy van egy bádogdoboza, amiben régen francia 
csoki volt, de ő szépen kipucolta, selyembélést varrt 
bele, és abban őriz tizenhét hajtincset apró kis mas-
nikkal átkötve, a selyemre varrva. Tizenhét ember 
hajtincsét, akit szeret vagy valaha szeretett. Néha, 
amikor egyedül van, előveszi a dobozt, sorra meg-
érinti a kis pamacsokat, azok pedig mesélnek. Csak 
egy dolog bántja Mártit, hogy igazából tizennyolc 
tincsnek kellene lenni, de az ő élete jelen szerelme 
feje tök kopasz, így – hacsak be nem éri valami mell-
kas szőrrel – tőle nem lesz emléke a hajas dobozban.

Én is meséltem a kincsemről, amiről sokáig 
azt hittem, igazi vagyont ér, egy kis gyűrű-
ről van szó, amit egy idegen néni adott át 

nekem, amikor ötévesen kórházban voltam. Ak-
koriban alig lehetett meglátogatni a gyerekeket, a 
gyerekosztályra épp ezért befektettek egy-két fel-
nőttet is, hogy mindig legyen valami felügyelet, 
de az nem számított. Sokat sírtam, mondhatni 
reggeltől reggelig, mert fájt a mandulám helye, és 
féltem, és egyedül voltam, de ez a néni a mellet-
tem lévő ágyból nem hagyott magamra. Amikor 
pedig hazaengedték, odaült mellém, és a fülembe 
súgta, hogy ad nekem egy nagyon értékes aján-
dékot, egy varázsgyűrűt, amit ha megsimoga-
tok, teljesülnek a kívánságaim, de csak akkor, ha 
nem mondom el senkinek. A könnyeim azonnal 
felszáradtak, amúgy is imádtam a gyűrűket, hát 
még ezt! Színarany volt és hatalmas rubint ra-
gyogott a közepén, olyan nagyon fénylett, hogy 
attól féltem, átragyog a paplan szövetén és meg-
látják. Tényleg lehetett vele varázsolni. De pár év 
múlva a tirpák unokatesóm megtalálta, és kine-
vetett, ócska bizsu, mondta. Attól fogva sehol a 
varázserő, a kő homályosan pislogott, az arany 
megkopott...

Szaki erre epésen felröhögött, jellemző, hogy mi-
lyen hülye vagyok, mondta, majd leszögezte, 
hogy ő legalább igazi kincsekről beszél, egyszer 

talált egy töltőtollat, aminek tényleg tizennégy kará-
tos arany a hegye.

Spirike ámulva hallgatta a történeteinket, 
majd nagyokat sóhajtozva nekifogott, hogy 
meggyőzzön minket, hiába álmodozunk va-

gyont érő kincsekről, mert a valódi kincs a szívünk-
ben van, és az nem zárható csokis dobozba, se nem 
váltható pénzre, blablabla.

Aztán Márti – elnézve a még mindig szomor-
kodó Pistit – hirtelen feltette az elmaradt 
kérdést:

– És mondd, végül hol találtad meg a kincsedet, 
amire a dédi célzott?

Pisti elvigyorodott, majd röhögve-sírva és hado-
nászva végre kinyögte, hogy a dédi szerint ott 
bujkál a szoknyája alatt. n
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Bővebb információ, foglalás:
Hétkúti Wellness Hotel és Lovaspark
8060 Mór, Dózsa Gy.u.111. - www.hetkut.hu
Tel: +36 22 563 083 - sales@hetkut.hu

Bajor Est
h 2 vagy több éjszaka szállás, félpanzióval tágas szobákban
Augusztus 18-án:
  h Bajor est szállodánk gálasátrában: vacsora 
         bajor ételkülönlegességekkel, német nemzetiségi tánc- 
         bemutató és táncház majd zenés műsor
     h Születésnapi torta és tombolasorsolás, fergeteges 
         élőzenés mulatság
Augusztus 19-én: 
    h Hagyományos Magyar Est az Öreg Prés Étterem Kemencés 
        Udvarán
  h Üdvözlő pálinka, kemencében sült magyar ételspecialitások 
        cigányzenés esttel összekötve 
A csomag érvényes 2019.08.16 - 21-ig, 2 teljes árat fizető személy 
esetén.  A kedvezmény egyéb kedvezményekkel nem vonható össze!  
A foglalásnál kérjük előre jelezze, hogy érvényesíteni 
kívánja a kupont, ellenkező esetben sajnos nem áll  
módunkban elfogadni azt!

már  18 300  Ft/fő/éj-től
(3 éj foglalása esetén)

15 éves
a Hétkúti
Wellness

Hotel

HIRDETÉS
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Jó tanácsok 
a nyárra

Az uszoda szemölcsöt vírusfertőzés okozza. Neve 
megtévesztő, mert nem csak uszodában lehet elkapni, 
habár az oda járó gyerekek körében a leggyakoribb, és 
az ekcémás, atópiás bőrű gyerekek fogékonyabbak rá. 
Legtöbbször a törzsön, felkaron, kéz és lábfejen jelen-
nek meg a fehér vagy rózsaszín, apró (1-8 mm), közé-
pen behúzódással rendelkező dudorok. Fertőző, testi 
kontaktussal, közös tárgyak használatával terjed, és 
magától 6-12 hónap alatt gyógyul. Semmiképp nem 
szabad vakarni, mert azzal tovább terjedhet, illetve 
felülfertőződéshez vezethet. Mivel a vírus csak a bőr-
ben tartózkodik, a szemölcs eltávolításával a fertőzés 
megszűnik. A patikában vásárolhatunk vény nélkü-
li, maró hatású ecsetelőt, de az kárt tehet az ép bőr-
ben, ezért otthoni praktikák helyett javasolt inkább 
felkeresni a bőrgyógyászt, aki kétféle módszer mel-
lett dönthet: az úgynevezett Volkman-kanállal helyi 
érzéstelenítés mellett történő eltávolítás, vagy a fa-
gyasztásos módszer.

Jellegzetes betegség, ami fürdőzés után jelentkez-
het, az úszófül. A felázott külső hallójáratban a víz 
feloldja a védelmi réteget képző fülzsírt, és a bőr 
sérülékennyé válik, így könnyebben bejuthatnak 
kórokozók, amik fájdalmas gyulladást okoznak. Ne 
próbáljuk tisztítani, akár egy puha törölközővel is 
felsérthetjük a bőrt, ami tovább ront a helyzeten. In-
kább oldalra hajtott fejjel rázzuk ki a vizet a fülünk-
ből. Kezelésre vény nélkül kapható fülcseppet vagy 
szájon át szedhető fájdalomcsillapítót alkalmazha-
tunk. Ha a fül váladékozik, és magas lázzal társul a 
fájdalom, azonnal keressünk fel egy fül-orr-gégész 
szakorvost! Megelőzésként javasolt fürdés közben 
a füldugó használata, vagy a fülbe csepegtetett pa-
raffin olaj.

Ki ne ismerné a napégés kellemetlen tüneteit? A nya-
ralás legszebb pillanatait árnyékolhatja be, ha már az 
első napon lepirulunk. Ezért a legfontosabb a meg-
előzés, különös tekintettel a kisgyermekeknél, akik 
igen rövid idő alatt leéghetnek. Már a napozás meg-
kezdése előtt 20 perccel, a megfelelő faktorszámú, 
vízálló napozó készítménnyel kenjük be magunkat, 
és ezt ismételjük meg kétóránként. 11:00 és 15:00 kö-
zött kerüljük a közvetlen napfényt, és ne felejtsük el, 
hogy árnyékban is leéghetünk. Ha mégis megtörtént 
a baj, enyhe esetben hűsítő, nyugtató krémek, hideg 
vizes borogatás, zuhanyzás a gyógyír, míg a súlyos, 
hólyagos bőrfelszín esetén mindenképpen orvoshoz 
kell fordulni.

Napszúráskor a fedetlen fejet érő napsugárzás helyi 
hőmérséklet-többletet okoz, ami fejfájással, szédülés-
sel, hányingerrel és erős szomjúságérzettel jár, illetve 
a beteget zavarja az intenzív fény is. Sötét, hűvös he-
lyen két-három napos ágynyugalom és bő folyadék-
fogyasztás javasolt, ez alatt kerülni kell a koffeint és 
az alkoholtartalmú italokat is.

Míg a napszúrás akár egészséges személyeknél is ki-
alakulhat, addig a hőguta főként a cukorbetegeket, 
az érelmeszesedésben szenvedőket és az idős, legyen-
gült betegeket veszélyezteti. Jellemzői a száraz, forró, 
kipirult bőr, a magas (40 °C feletti) testhőmérséklet, 
a zavart viselkedés, eszméletvesztés. Hőgutagyanús 
beteget azonnal hűvös helyre kell vinni, és hűtőfür-
dőt vagy hűtőborogatást alkalmazni. A legfontosabb 
a megelőzés: kánikulában mindig hordjunk fejfedőt, 

gondoskodjunk a megfelelő folyadék- és elektrolit-
pótlásról, és kerüljük a fizikai megerőltetést.

A gombás megbetegedések száma is jelentősen meg-
nő a nyári hónapokban, mert a nedves, meleg kör-
nyezet kedvez a szaporodásuknak. A bőrgomba 
főként a végtagokon és a hajlatokban szokott elő-
fordulni, a bőr kipirosodásával, viszketéssel, esetleg 
hámlással jár együtt. Gyógyszertárban kapható kré-
mekkel, oldatokkal egyszerűen kezelhető.

Fontos megemlíteni, hogy az úgynevezett napgomba 
nem fertőzés: ilyenkor a bőr mikroflórájának egyen-
súlya felborul és elszaporodik egy olyan gombafaj, 
mely normál esetben is a bőrünkön él. Tünetei: a 
háton, felkaron, mellkason megjelenő fehér foltok. 
Helyileg krémekkel, oldatokkal lehet kezelni, illetve 
a gombaellenes sampon használata is ajánlott, mert a 
hajas fejbőrön él a gomba. Egy-két hét kezelés után 
teljesen meggyógyulhat. Kialakulását elősegíti a je-
lentős izzadással járó fizikai aktivitás, ezért nem ja-
vasolt műszálas ruhában sportolni, és utána ajánlott 
minél előbb száraz ruhára váltani.

Körömgomba esetén a köröm megvastagszik, fényte-
lenné, sárgává válik. Vény nélküli ecsetelővel otthon 
is kezelhető, de a gyógyulási idő akár 6-12 hónapot is 
igénybe vehet. A körömgomba kialakulása megelőz-
hető, ha fürdőhelyeken mindig hordunk vizicipőt 
vagy papucsot, csak a saját törölközőnket használjuk, 
és fürdés után alaposan szárazra töröljük magunkat.

Uszoda 
szemölcs

Úszófül

Napégés

Hőguta

Napgomba

Köröm-
gomba

Napszúrás

Dr. Bojcsuk Szabina

Tompa Diána írása

A nyári hónapokban egyes fertőzések és megbetegedések jóval gyakorib-
bak, ráadásul a szünidő és nyaralás alatt sokan kevésbé körültekintőek. 

Dr. Bojcsuk Szabina, a nyírbátori Bátor Patika gyógyszerésze a lehetséges 
veszélyforrásokra, azok megelőzésére és kialakulásuk esetén a kezelésükre 
hívja fel a figyelmet. 



A ajánlja

Kapolcsra érkezik az 
Etnofon

Napkelettől
Napnyugatig

Újra koncertezik Novák Péter, méghozzá az Et-
nofonnal, a Kiss Ferenc hangépítész által élet-
rehívott világzenei formációval. Kapolcson, a 
Művészetek Völgyében, a Hagyományak Háza 
Folkudvarán mutatják be június 24-én „Brassó-
tól Brüsszelig” című produkciójukat, majd 26-án 
a Muharay Udvarban láthatjuk a Himnusz(ok) 
minden időben c. Nagy László verseire épülő est-
jüket, amely tavaly tavasszal debütált a Pesti 
Vigadóban, és azóta bemutatkozott már a Mako-
vecz-központban; a költő születésnapján, annak 
szülőfalujában, Iszkázon, és Szarvas József vi-
száki Pajtaszínházában is, valamint a Héttorony 
Fesztivál keretében, a kakasdi Faluházban. A ze-
nekar tagjai: Kuczera Barbara, Szokolay Dongó 
Balázs, Küttel Dávid, Gyulai Csaba, Nyíri Sán-
dor, az alapító Kiss Ferenc, valamint a frontem-
ber, Novák Péter.

Egészen július 21-ig látogatható a Pesti Vigadóban a Napkeltétől Napnyugtáig c. Nemzetközi Nemezmű-
vészeti Kiállítás. A nemezművészet újrafelfedezésének negyvenedik évfordulója alkalmából rendezett tárla-
ton bemutatásra kerülnek fali nemezek, művészeti objektumok, ruházat, kiegészítők, valamint játékok. A 
kiállítás tervezője és rendezője – Vidák István textilművész, a Népművészet Mestere, az MMA rendes tagja, 
valamint Nagy Mari textilművész, a Népművészet Mestere, az MMA nem akadémikus köztestületi tagja – 
szeretné bemutatni a nemezben rejlő sokrétű művészi megjelenési formát és egyben azt, hogyan alakult át 
ez az ősi mesterség a 21. századra. Az alkotók a szakma mesterei, akik hagyományon alapuló, de mai, meg-
újuló népművészeti, illetve iparművészeti alkotásokat hoztak létre. A kiállítás központi részén, a szervezők 
által kezdeményezett, közösen készített nemez installációt helyeztek el, ami negyven nemez zászlóból áll. 
Ezzel kívánják kifejezni a 40 év óta zajló együttműködést a világ nemezkészítői között. Kiállítók: Németor-
szág, Norvégia, Finnország, Svédország, Svájc, Hollandia, Kirgízia, Örményország, USA, Japán és 33 magyar 
alkotó Magyarországról, Erdélyből, a Vajdaságból.  Bővebb információ: www.vigado.hu
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A hüvelygomba tünetei a duz-
zadt, piros, viszkető szemérem, 
fehér, sűrű hüvelyi folyás, égő 
érzés, vizelés közben jelentke-
ző fájdalom és fájdalmas ne-
mi együttlét. Recept nélkül is 
kapható kúpokkal kezelhető, 
de fontos, hogy a partner ke-
zeléséről se feledkezzünk meg, 
az esetleges ping-pong effek-
tus, azaz visszafertőzés elkerülése 
miatt. A gombaellenes hatóanyagon 
kívül érdemes a normál flórát Lactoba-
cillus-tartalmú készítménnyel pótolni, így 
helyreállítható a hüvely normális védekező-
képessége. Ha erős alhasi fájdalom és láz is 
jelentkezik, mindenképp forduljunk nőgyó-
gyászhoz! Kialakulásának kedvez a higiéni-
ailag nem megfelelő illemhelyek és a nedves 
fürdőruha használata, így strandolás után 
javasolt száraz bikinire váltani. Érdemes 
nem túl szűk, pamut alsóneműt viselni, és 
megfelelő intim mosakodószert használni, 
de a túlzott higiénia is árthat, hiszen elpusz-
tulhatnak a „jó” baktériumok. Emellett fontos 
kiemelni, hogy a hölgyeknek a menstruáció 
idején még tamponnal sem javasolt a fürdőzés!

A nyári hasmenések nagy száza-
léka ételfertőzés miatt alakul ki, 
mert a nem megfelelően tárolt 
vagy feldolgozott élelmiszerek-
ben lehetnek vírusok, baktériu-
mok, paraziták, és a kórokozó 
vagy az általa termelt toxikus 
anyag károsítja a bélfalat. Ilyen-
kor nagy mennyiségű híg széklet 
ürül naponta több alkalommal 
is, és ehhez társulhat levertség, 
láz, gyengeség, hasi görcs. A fo-

kozott székletürítéssel a kiváltó ok 
is ürül, ezért nem tanácsos erélyes has-

fogót szedni, helyette alkalmazzunk ad-
szorbers anyagokat (pl. aktív szén), melyek 

hatástalanítják és kivezetik a méreganyago-
kat a szervezetből. Fontos a só- és folyadék-
pótlás, illetve a normál bélflóra helyreállítása 
jótékony baktériumokat tartalmazó probioti-
kummal. Gyógyszertárban vény nélkül kap-
hatóak ezek a készítmények. Emellett javasolt 
pár napig könnyen emészthető, (zsír- és rost-
mentes) kis mennyiségű ételt fogyasztani, és 
kerülni a tejtermékeket. Az esetek többségé-
ben 48-72 órán belül elmúlnak a tünetek. Kü-

lönös figyelmet igényelnek az idősek, csecsemők, 
legyengült immunrendszerű betegek, mert az ő 
folyadékháztartásuk labilis, kisebb folyadékvesz-

tés is komoly gondot okozhat, akár kiszáradáshoz 
vezethet. A hasmenés leggyakrabban alacsony higi-
éniai színvonalú, fejlődő országokba való utazáskor 
jelentkezik, de néhány óvintézkedéssel ez elkerül-
hető: csak palackozott italokat fogyasszunk, még 
a fogmosáshoz is ásványvizet használjunk, kerül-
jük a nyers gyümölcsöt, zöldséget, és lehetőleg ne 
együnk utcai árusoknál. Gyakran mossunk ke-
zet meleg vízzel és antibakteriális szerrel, ha erre 
nincs lehetőség, akkor használjunk kézfertőtle-
nítőt. Ezen felül érdemes már egy héttel az uta-
zás előtt megkezdeni a probiotikum szedését. n

Hüvely-
gomba

Hasmenés



Egyik este, amikor hazaértem, kisebbik fiam 
azzal fogadott, hogy kiderült a kutyánkról, 
hogy Huawei... vagy vvalami ilyesmi... Látva 

a fejem körül kergetőző kérdőjeleket még hozzátet-
te, hogy amikor sétálni voltak, akkor mondta ezt 
egy másik kutyás, és majd a Mama elmeséli.

A vacsoránál aztán kiderültek a részletek 
is. Az történt, hogy a mi kedves, kissé 
bumfordi, kissé önfejű, örökbe fogadott 

Bodza kutyánkról egy szakember megállapította, 
hogy egy előkelő német kutyafajtához tartozik – ő 
ugyanis egy hovawart! Amit úgy kell ejteni, hogy 
hovava. Legalábbis az látszik a kutyán, hogy nyo-
mokban hovavát tartalmaz. Ezen azért jót derül-
tünk a gyerekekkel, mert Bodza kutyánk volt már 
minden, általában retrivernek nézik, de belelátták 
már a mudit is, sőt vízimádtatáról és baltafejéről 
volt aki labradorra asszociált. Na de hovava! Amit 
ráadásul úgy írnak, hogy howawart?!?

De feleségem nagyon komolyan kijelentette, hogy 
olvassuk csak el a howawart jellemzését, rögtön 
látni fogjuk, hogy igaza volt annak a bizonyos 

kutyatulajdonosnak, aki valaha maga is howawartokat 
tartott. Föl is ütöttük az internet lapjait, és elmerültünk 
a nemes fajta elemzésében. Nos, a következőket találtuk:

„Önfejű és vannak saját elképzelései.
Gazdájához olyan nagyon ragaszkodik,
hogy minden lépését követi. A családdal is
jól kijön, és nagyon szereti a gyerekeket.
Egy hovawartnak szüksége van mozgásra
és elfoglaltságra. Türelmetlenséggel és
erőszakkal semmire nem megyünk nála,
viszont dicsérettel és kedvességgel szinte
bármire rá lehet venni. A hovawart az
udvar őrzését nagyon komolyan veszi.
Nem kell külön tanulnia, hogy védelmezze
a gazdát és a területet, ezt megteszi
minden kiképzés nélkül is.”

Nem folytatom. A fajtaleírás 
pont olyan volt mint egy 
horoszkóp, nagy általá-

nosságokat tartalmazott. Ha 
akarom minden kutyára igaz, 
ha akarom, csak a miénkre.

Erről eszembe jutott, 
hogy volt valaha 
nekem egy érdekes 

munkám: egy vetélkedőt, 
sőt tehetségkutatót kellett 
szerveznem „különleges képes-
ségű embereknek”, azaz jósoknak, 
látóknak, olyanoknak, akik megérzik 
azt is, amit mi nem.

Én alapvetően sokmindenre nyitott vagyok, és 
nem gondolom azt, hogy a minket körülvevő 
világnak ne lehetne egy olyan bugyra, amely 

lehetővé teszi akár a jövő érzékelését is. Hisz a min-
dennapokban is számtalan olyan eset van, amikor az 
intuíciónkra, a megérzésünkre hagyatkozunk. Ezért 
is izgatott ez a munka. Persze az ötlet már másnak is 
eszébe jutott, számos ilyen jellegű műsor fut a világ-
ban. De hogy azok a versenyzők mennyire tehetsége-
sek valójában, és mennyire a szerkesztők segítségével 
találják meg pl. 400 konténer közül azt az egyet, 
amelyikben elbújt egy kisfiú, vagy egy tíz évvel az-
előtti baleset helyszínén az áldozat tornacipőjét, nem 
tudhatjuk.

Mi mindenesetre az igazira hajtottunk. 
Fantasztikus nemzetközi csapatot cast-
ingoltunk, orosz jósnőket, erdélyi javasasz-

szonyokat, afrikai varázslókat vizsgáltunk garmadával, 
halottlátókkal és kártyavetőkkel dolgoztunk, asztro-
lógusokat hallgattunk meg, különleges teszteket ta-
láltunk ki, és időnként nagyon furcsa eredménnyel 
zárultak ezek a kísérletek. Egyszer egy látó, a szom-
széd szobában ülő 17 éves fiúról megállapította, hogy 
a jobb térdét 6 éves korában műteni kellett. A fiú azt 
megerősítette. Ujjongtunk, de aztán azt is elmesélte, 
hogy egy évvel azelőtt életmentő szívműtéten esett át.

Egyetlen olyan em-
bert sem találtunk, aki 
üzembiztosan tudta vol-

na hozni azt a képességet, 
vagy uram bocsá' tehet-
séget, amellyel a kenye-
rét kereste. Mert bizony a 
castingunkon résztvevők 
mind főállású profik vol-
tak. A kuncsaftjaik pedig 

hétköznapi emberek, akik 
segítséget kértek egy döntés-

hez, vagy csak reményt vártak, 
esetleg egy távoli szerettükről 

akartak megtudni valamit. De olyan 
általánosságokat kaptak, mint a mi Hovavá-

vá avanzsált Bodza kutyánk. Kérdezzük tőle az-
óta is: Hova, hova? És talán néha magunktól is 
meg kéne kérdezni, ugyanezt. Nem biztos, hogy 
mindig jó helyen keressük a segítséget. n

Hova, hova?
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Kalmár András írása

HIRDETÉS



Segítség 

két keréken

Tompa Diána írása

A Budapest Bike Maffia egy olyan innovatív 
civil szervezet, melyet fiatal kerékpárosok 
hoztak létre 2011 végén, hogy egy olyan 

adományozási formát honosítsanak meg, amely 
addig Magyarországon még ismeretlen volt. Fő te-
vékenységük az adománygyűjtés, melyet kerékpár-
ral juttatnak el az arra rászorulóknak, így nemcsak 
szociális munkát végeznek önkéntes formában, ha-
nem a környezettudatosságot is szem előtt tartják. 
Emellett abban is eltér a Budapest Bike Maffia a 
legtöbb hasonló munkát végző szervezettől, hogy 
ők mobilitásuk okán felkutatják a rászorulókat, 
nem pedig helyhez kötötten várják őket, így azo-
kat a hajléktalanokat vagy rá-
szoruló családokat is elérik, 
akiknek esetleg nincs lehető-
ségük, vagy különböző okok 
miatt nem szeretnének részt 
venni nyilvános ételosztáso-
kon. A civil szervezet mára 
egy több száz fővel bíró segítő háló-
zattá vált, és különböző projektjeik ré-
vén a rászoruló családok és hajléktalan 
emberek sokrétű problémáira nyújta-
nak segítséget.

Bringás önkénteseik több mint 
százezer adag ételt juttatnak el 
a rászorulóknak, emellett kiemelt figyelmet 

fordítanak az adományozási kultúra megismerteté-
sére annak érdekében, hogy minél többen tudjanak 
megfelelően segíteni. 2016 áprilisában indították el 
a +1 szendvics – diákok a rászorulókért elnevezésű 
projektjüket, melyben középiskolás diákok számá-
ra tartanak érzékenyítő előadásokat az önkéntesség 
fontosságáról, és arra kérik őket, hogy ha lehetősé-
gük van rá, akkor hetente egyszer hozzanak plusz 
egy szendviccsel többet az iskolába, melyet a Buda-
pest Bike Maffia begyűjt és kioszt a rászorulók kö-
zött. A program megmutatja a diákok számára az 
összefogás fontosságát, hogy akár egy szendvics is 
milyen sokat jelenthet. A Budapest Bike Maffia bí-
zik benne, hogy a programban résztvevő diákokban 
nő az adományozási kedv, és később egy erős segítő 
közösséget alakítanak ki.

A Budapest Bike Maffia 2012-ben indított 
Vitamin kommandó projektje révén bárki 
részese lehet a szervezetnek, és átélheti az 

adományozás lélektani erejét. A Vitamin kommandó 
biciklisei nemcsak ételt visznek a hajléktalan embe-
reknek, hanem a mindennapokban szükséges tárgyi 
adományokat is, mint hálózsák, polifoam, takarók, 
illetve a hideg időszakban téli kabátok, sapkák, sá-
lak stb. A Vitamin kommandó minden héten hétfőn 
és csütörtökön indul útjára a Budapest Bike Maffia 
bázisáról, ahol az önkéntesek összeállítják a vitamin-
ban gazdag szendvicseket, majd biciklire szállnak, és 
megkeresik az „adományok gazdáit”.

Akik céges szinten, csa-
patépítő keretében sze-
retnének segíteni, azok 

akár a Vitamin kommandó-
ban, akár egy közös főzés for-
májában is megtehetik, hiszen 
a Budapest Bike Maffia erre is 

biztosít lehetőséget. A vállalati önkéntes-
séggel a munkavállalók nemcsak kisza-
kadnak a hétköznapokból, hanem egy 
közös ügy érdekében összefogva jobban 
megismerik egymást, összekovácsolód-
nak, ami nagyban segíti a további gör-
dülékeny munkavégzést. A megfelelő 

helyszín kiválasztásában is segítséget nyújtanak, általá-
ban a belvárosi kerthelyiségek a legmegfelelőbbek, ahol 
a főzés vagy szendvicskészítés közben kvízjátékokra és 
csapatépítő játékokra is sor kerülhet. Azon dolgozók se 
szorulnak ki az ételosztásból, akik nem rendelkeznek 
kerékpárral, hiszen számukra gyalogosan is kényelme-
sen elérhető területeket biztosítanak.

A Budapest Bike Maffia az Ételmentő projektje ál-
tal nemcsak hideg ételt tud biztosítani a rászoru-
lóknak, hanem esetenként meleget is. Keresik és 

várják azok jelentkezését, akiknek napi szinten nagyobb 
mennyiségű felhalmozott ételfeleslegük képződik, akár 
meleg étel, akár sós vagy édes sütemény, pékáruk, zöld-
ségek, gyümölcsök vagy tartós élelmiszer formájában. Az 
így megmentett ételekkel nemcsak a rászorulókon tud-
nak segíteni, hanem a környezetterhelést is csökkentik, 
hiszen kevesebb élelmiszer végzi a szemetesben.
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A jó idő beköszöntével a Budapest Bike Maffia immáron második éve rendezi meg 
a Charity Fest nevű adománynapját, mellyel a társadalmi összefogás fontossá-

gára hívják fel a figyelmet, de úgy, hogy közben ezt senki ne érezze kényszernek. A 
Charity Festen a jó hangulat garantált, hiszen egész nap a koncerteké, a finom fala-
toké és játékoké a főszerep. Havasi Zoltánnal, a Budapest Bike Maffia alapítójával, 
ezen esemény kapcsán találkoztam, és kértem fel egy Szimpatika videó elkészítésére. 
Zoli készségesen elvállalta az interjút, és habár az időjárási viszonyok megnehezítet-
ték a forgatást, mégis mindvégig jó kedélyű és kedves maradt. Nem a szereplési vágy 
vagy az ismertség motiválta, hanem mert ennyi év után is még mindig töretlen erővel 
és lelkesedéssel szeretne segíteni és pozitív társadalmi változást elérni. Hisz abban, 
hogy közös erővel megteremthetünk egy olyan világot, ahol figyelünk egymásra, és 
ahol nem lesütjük a szemünket, ha hajléktalannal, nélkülözővel, fogyatékossággal 
küzdővel találkozunk. A Budapest Bike Maffia ebben is úttörő, hiszen sokrétű pro-
jektjei révén mindenki megtalálhatja a lelkéhez és pénztárcájához legközelebb álló 
formát, és – nevükkel ellentétben – erre már nem csak Budapesten van lehetőség, 
hanem több vidéki városban is. A következőkben a Budapest Bike Maffia néhány 
kezdeményezését mutatjuk be, a további projektek a honlapukon megtalálhatók.

Nézze meg a Budapest 
Bike Maffiáról 

készített Szimpatika TV 
adásunkat:



1. Minek örült volna Rodolfo?
a) ha a veje egy lakatosmester  
b) ha Houdini eladja neki a trükkös bilincset  
c) ha Siegfried & Roy visszaküldi a fehér cicát

2. Mikor indul útjára a Vitamin kommandó?
a) ha a beteg vércukorszintje a kritikus érték alá esik  
b) szeptember 16-án, Szent-Györgyi Albert születésnapján  
c) minden hétfőn és csütörtökön

3. Hogy vonzza 2-esben a cápariasztó a bestiát?
a) akár egy elektromágnes b) mint pulóver a molylepkét c) nem vonzza, taszítja

4. Milyen volt a töltőtoll hegye?
a) tintás b) tizennégy karátos c) kopott

5. Kinél gyakoribb a figyelemzavar gyerekkorban, a fiúknál, vagy a lányoknál?
a) fiúknál b) lányoknál c) kb. egyenlő mértékű

Játsszon velünk Facebook oldalunkon is a facebook.com/Szimpatika 
címen! Hónapról hónapra új nyeremények várják!

Júliusi nyereményünk

Szimpatika Kvíz
Látogasson el a szimpatika.hu/jatek oldalra, és a fiókjába való belépést 
követően* töltse ki kvízünket!

* 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.
A játékaink nyerteseit és a játékszabályokat a szimpatika.hu/jatekok oldalon találhatják meg!
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előadásra 2019. november 14-re a Papp László Budapest Sportarénába!

CESAR MILLAN LIVE
IT’S ALL ABOUT FAMILY TOUR 2019

Nyeremény: 3 db páros belépő a

Látogasson el a szimpatika.hu/megfejto oldalra, és a fiókjába való belépést 
követően* írja be a rejtvény fősorát!

wellnesshétvége
a móri Hétkút Wellness Hotel és Lovasparkban

Nyeremény: 2 db kétfős

Lendület Szűrővizsgálat
a VitaHelp Egészségközpontban

Nyeremény: 2 db
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Megfejtő



EGY MOSOLY IS GYÓGYÍTHAT!

Továbbra is kérdezze gyógyszerészét!

WWW.SZIMPATIKA.HU


