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Szolnokra, kereskedelmi szakközépiskolába, onnan 
aztán Budapestre, a Külker Főiskolára. Ez egy ha-
talmas lépés volt. Nagyon sokan még mindig em-
legetik, hogy nézd meg az Évát, ő az élő példa arra, 
hogy nemcsak a fű és dudva nő itt Kunmadarason.

U
gyanakkor te a mai napig 
visszajársz, próbálkozol... 
Például azzal, hogy 

fölkutatod az őstermelőket.
Amikor a nagyszüleim meghaltak, akkor az lett 

a családi döntés, hogy megtartjuk a házat, mivel 
érzelmileg nagyon kötődünk hozzá, és néha-néha 
le is megyünk. Én ugyan nagyon ritkán jártam ar-
ra, de az anyukám és a testvérei úgy kéthavonta el-
mentek, gondozták, rendben tartották. De négy-öt 
éve, amikor komolyabb, írnivaló munkáim adód-
tak, amikhez teljesen üres mentális tér kellett, akkor 
rájöttem, hogy ott fantasztikusan tudok dolgozni. 
Ez egy falusi ház, ahol az égvilágon semmi nincs, 
teljesen ingerszegény a környezet, nincs net, négy 
órakor már kutya sem ugat, ugyanakkor nagyon jó 
a kisugárzása meg a miliője ennek a fent említett 
verandának. Egyszóval elkezdtem visszajárni oda 
dolgozni. Attól, hogy beültem a nagyapám székébe, 
elképesztő kreatív energiáim szabadultak fel. Aztán 
felújítottuk a nagymamám konyháját, ami nekem is, 
meg neki is legfontosabb helyiség volt, és attól, hogy 
az életre kelt, valahogy én is elkezdtem ott ételeket 
készíteni, nemcsak úgy egy-egy 
pirítóst, hanem teljes szívemből 
beleálltam, és akkor kinyílt min-
den. Elkezdtem az ott élőkkel be-
szélgetni, elkezdtem a környéken 
jönni-menni, részt venni egy-két 
rendezvényen, aztán megtalál-
tak a helyi erők, elkezdtem a Ti-
sza-tavat körbejárni, megérezni 
az Alföld szívdobbanását, és ak-
kor tényleg nekiálltam felkutatni 
a helyi termelőket. Ami nem volt 
egyszerű feladat, mert vidéken, 
főleg Kelet-Magyarországon telje-
sen más van a fejekben, mint akár 

Nyugat-Magyarországon vagy Budapesten, ott az-
tán szó sincs gasztroforradalomról. A gazdálkodók 
sokszor nincsenek tisztában a saját értékeikkel, nem 
értenek a marketinghez, az értékesítés persze nekik 
is fontos, de az, hogy egy termék esetleg komoly sé-
fekhez is eljusson, nem motiválja őket, mert ezek-
nek a kistermelőknek az az elsődleges szempontjuk, 
hogy a saját családjukat tisztességesen el tudják tar-
tani, és pont. És amikor felfedezel egy-kettő tény-
leg kiváló minőségű terméket, megszakad a szíved.

M
ondasz egy  
példát? 

Hát ott a sajt. Amiből rengeteg van, de kevés a 
jó minőségű... vagy a kiváló. Ami például olyan, 
mint a tiszaszentimrei cheddar. Él ott egy fiatal 
angol-magyar házaspár, a fiú odavalósi, de külföl-
di egyetemeken tanult, Új-Zélandon ismerkedett 
meg a feleségével. Amikor jöttek a gyerekek, úgy 
döntöttek, hogy visszajönnek falura, mert itt sokkal 
jobb életminőséget tudnak biztosítani nekik, mert 
hát itt csillagos ég van, meg jó levegő. Alapítottak 
egy gazdaságot, és ott találták ki, hogy a feleség 
készíthetne sajtot. De előbb körbejártak rengeteg 
angol sajtmanufaktúrát és végül azért választották 
a cheddart, mert a lány szeretett volna valami an-
gol kötődést. Iszonyú profik, és szuperjó minőségű 
termékeket készítenek.

Magyarország első gasztrobloggere, szakács, műsorvezető, aki diplomatából lett a hazai kony-
haművészet meghatározó arca és a magyar gasztroforradalom egyik úttörője. Azon kevesek 
egyike, aki ugyanúgy ismeri a Michelin-csillagos séfek világát, mint az alföldi minigazdaságok 
titkait. Kunmadarasról, a karanténról és persze a közelgő ünnepről is beszélgettünk.

V
an nagyon meghatározó 
karácsonyhoz köthető  
élményed?

Gyerekkorom egyik sarokköve a nagyszüleim 
kunmadarasi háza. Mindig ott zajlottak a nagy csa-
ládi karácsonyok, és egyszer – talán öt-nyolc évesek 
lehettünk az öcsémmel – az ajándékozás után azt 
mondta a nagypapám, hogy ő egy extra meglepe-
téssel is készült, menjünk ki mindannyian a veran-
dára. Ez egy gyönyörű, osztott ablakos veranda, egy 
hatalmas asztallal, nyáron ott voltak a közös étkezé-
sek. Hát ez az asztal most roskadozott mindentől, 
füstölt húsok, gyümölcsök, zöldségek, befőttek és 
savanyúságok sorakoztak rajta, olyan volt, mint egy 
barokk csendélet. – Amit itt láttok, azt mind én ter-
meltem, kivéve egyetlen egy dolgot. Találjátok ki, 
mi az! – mondta a nagyapám. Sokat tanakodtunk, 
de aztán rájöttünk, hogy két dolog is van ott, amit 
nem ő készített: az ecet és a só. Ez számomra vala-
hogy nagyon fontos élménnyé vált, ma is sokszor 
eszembe jut... Ráadásul ez a fajta önellátás, a saját 
termelés visszatérő téma a mai gasztronómiában.

H
ogy hívták ezt akkoriban?  
Háztáji? 

Igen, háztáji. Voltak állatok is, meg konyhakert, 
kiskert, nagykert stb., falun szinte mindenki meg-
termelt mindent, amire a családnak szüksége volt. 
A nagyapám is. Ő különben téeszes, gazdálkodó 
ember volt, pontosabban hentes.

A
nyukádból viszont külkeres lett, 
ez azért nagy ugrás... 

Kunmadaras most sem egy metropolisz, és ’49-
ben sem volt az, amikor anyu megszületett ott, a 
Hortobágy csücskében. Mivel okos kislány volt, a 
nagypapám azt mondogatta neki, hogy „neked in-
nen el kell menned és tanulnod kell, mert annál 
sokkal több van benned, mint ami itt rád várhat”. 
Nagyapa nagyon tájékozott ember volt, olvasta az 
összes létező sajtót, a híreket, tudta, hogy a világ-
ban mik a trendek, ezért javasolta anyunak, hogy 
külkereskedő legyen. Tizennégy évesen el is került 

Kalmár András interjúja

Mautner Zsófia
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S
ok ilyen történet van arról, hogy 
a világlátott fiatalok hazatérnek 
és otthon kamatoztatják a 

külföldön tanultakat, de mi a 
helyzet az igazi helyi lakosokkal?

Már látják ők is, hogy ebben van fantázia és tu-
risztikai vonzerő. Az egyik szomszédasszonyomat 
addig hergeltem, míg most nyáron nyitott egy pici 
bisztrót, egy kis éttermet. Ilyen harminc éve nem 
volt Kunmadarason, és rettenetesen izgultam, meg 
aggódtam is érte, de nagyon pörög a hely, nem 
tud eleget főzni. Érdekes, hogy főleg a menüztetés 
megy, ki gondolta volna, hogy ez kell falun? Rá-
adásul nagyon beleszeretett ebbe a kovász-témába, 
úgyhogy jó kenyere is van, még kovászos pizzát is 

csinál, ami azért az Alföld szívében teljesen új do-
log. De nagyon szeretik.

Aztán két évig kísérletezett panettonéval, ami egy 
olasz karácsonyi kalács, és most már olyan kovászos 
panettonét csinál, hogy a budapesti séfek azt mondták 
rá, hogy jobb, mint a Michelin-csillagos olasz meste-
rek panettonéja. Szóval arrafelé is beindult a pezsgés.

A 
diplomata múltadnak  
hasznát veszed a gasztrós 
életedben is?

Hogyne, bár első ránézésre a kettő teljesen tá-
vol áll egymástól, de voltaképpen mindkettő a 
kommunikációról szól. Az sem véletlen, hogy a 
diplomáciában fehér asztalok körül születnek a 
megállapodások, ha valakivel egy asztalnál ülsz és 
közben finom ételeket eszel, akkor másképp lehet 
mindenről beszélgetni. De én nem klasszikus diplo-
mata voltam, esélyegyenlőséggel, kultúrával és ifjú-
ságpolitikával foglalkoztam, az volt a dolgom, hogy 
a magyar álláspontot képviseljem különböző EU-s 
törvényjavaslatoknál, és ez nem egy hagyományos 
diplomáciai feladat.

N
yilván nem 
véletlenül 
választottad 

ezt a területet, 
hiszen most is 
egy csomó jó 
ügy élére állsz. 
A szociális 
érzékenységedet 
otthonról 
hoztad?

Nem tudom. Szerin-
tem minden normális 
ember tudja, hogy segí-
tenünk kell az elesette-
ken, a rászorulókon. De 
az, hogy mindig nyitott 
vagyok mindenféle em-
berre, az otthonról jön, 
és azért, mert nagyon 
sokat éltem külföldön, 

gyakran kerültem abba a helyzetbe, hogy egy tel-
jesen új közegben vagy új kultúrában találtam 
magam. Azt nagyon hamar megtanultam, hogy 
ez soha nem úgy működik, hogy megérkezel va-
lahova és akkor befogadnak. Hanem fordítva. 
Neked kell megismerni a másik kultúráját, a 
másik embert.

T
aláltam 2009-ből egy Bede Márton 
cikket, ami így kezdődik: „Sokan 
vagyunk, akik ügyetlenkedve 

igyekszünk megélni az internetből.” 
Aztán úgy folytatja, hogy neked 
ez sikerült, sőt, talán te vagy a 
legsikeresebb. De hogyan lehet, 
lehetett egy gasztroblogból megélni?

Jaj, az az Indexes Bede-cikk, az egy óriási fordu-
lópont volt! Épp Isztambulban voltam és rám írt a 
Marci, aki a tesómnak barátja volt ugyan, de én sze-
mélyesen nem ismertem, és csak annyit üzent, hogy 
ne lepődjek meg, valamit írt rólam, és ne aggódjak. 
Miután éppen repültem, nem láttam a cikket, csak 
amikor leszálltam és visszakapcsoltam a telefono-
mat, jött legalább ötszáz üzenet. Atyaúristen, mon-
dom, mi történt? Ezt a cikket rengetegen olvasták, 
és nagy löketet adott, 2009-ben Index-címlapon 
lenni nagyon menő volt. 

A
z is volt a cikk címe, hogy  
Mautner Zsófia = MENŐ. 

Ezután jöttek az újabb és újabb megkeresések, 
nőtt a médiafigyelem. Az az igazság, hogy amikor 
hazaköltöztem Brüsszelből 2008-ban, akkor még 
nem váltottam egyből, hanem kicsit vacilláltam, 
mert imádtam a diplomáciai pályát, az volt a ter-
vem, hogy ezzel foglalkozom majd életem végéig, 
nagykövetségeken fogok dolgozni, meg konzulátu-
sokon. De valahogy ez a gasztró bekúszott az éle-
tembe, és annyira berántott és olyan flow-ba hozott, 
hogy elhatároztam, csak ezt fogom csinálni.

S
okan azt tartják, hogy az elegáns 
éttermekben fogyasztható ételek 
lényege, hogy egy hatalmas 

tányér közepére raknak egy icipici 
valamit, ami nagyon sokba kerül. Te 
mit gondolsz az ún. fine diningról?

Nekem is sokat változott a világlátásom 15 év 
alatt, korábban nagyon érdekelt, de ma már a leg-
kevésbé ez izgat. Ha választhatok, akkor ezerszer 
jobban érdekel bármilyen néni főztje, vagy valami 

ősi, falusi dolog, mint a Michelin-csillagos séfek re-
mekei. Ugyanakkor intellektuális élményként na-
gyon tudom értékelni a fine diningot, hogyha egy 
séf úgy dolgozik, hogy megértem, mi a célja, és van 
mögötte gondolat meg vízió, akkor nagyon-nagyon 
tudom élvezni. Mindig próbálom, próbáljuk elma-
gyarázni, hogy ezt úgy kell felfogni mint egy szín-
házi előadást, ami meg van komponálva, az első 
üdvözlőfalattól az utolsó kilépőig. Egy ilyen vacso-
rának megvan az íve, ki vannak találva a színek, tű-
pontos a koreográfia. A sok kicsi adag pedig azért 
van, hogy azt a 16-18 fogást, amit a séf megkom-
ponált, be tudd fogadni. Hidd el, hogy éhesen még 
nem távozott senki fine dining étteremből.

A 
rendszerváltás után pár évvel 
érkezett meg hozzánk az ázsiai 
konyha, és most már szinte 

minden alapanyag beszerezhető 
itthon is, ami egyrészt csodálatos, 
másrészt a sok ezer kilométert 
utazó termékek, vagy az ugyanennyit 
utazó emberek nem tettek túl jót 
a környezetnek, hogy a jelenlegi 
járványhelyzetről már ne is 
beszéljünk. Te hogy látod ezt?  

Én a mai napig imádom ezeket az ázsiai dolgo-
kat, egy hosszú nap után, ha éhes vagyok, akkor 
90%-ban csípős ázsiai levest kívánok. Ugyanak-
kor, ha lemegyek a kunmadarasi házba, eszembe 
se jut a nemzetközi konyha, egyszerűen nem érzem 
ott helyénvalónak. Egy lassú húsleves! Na, azt jól 
esik megfőzni. De ha visszajövök Újlipótvárosba, itt 
szinte csak ezeket az ázsiai cuccokat meg közel-ke-
leti dolgokat eszem, de hozzáteszem, hogy én ugye 
piacozom, tehát az ázsiai meg a közel-keleti ételeket 
is termelői zöldségből készítem el, a koriandert is a 
Lehel téren veszem.

A járványhelyzet persze nálam is mindent meg-
változtatott. Az első 6-8 hétben mindenki úgy érezte 
magát, mint egy rossz filmben, nem hittük el, hogy 
ez tényleg velünk történik meg, a sokkhatás és lefa-
gyás mindenkinél nagyjából hasonló volt. Én is ott-
hon ültem hat héten át és csak házhoz szállíttattam, 
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ki sem mozdultam a ház-
ból. Kizárólag úgyneve-
zett „érzelmi ételeket” 
főztem, családi dolgokat, 
pl. húslevest... életemben 
nem főztem annyi hús-
levest, az valahogy biz-
tonságérzetet adott... 
Mert oké, feje tetejére 
állt a világ, de legalább 
a vasárnapi húsleves az 
ugyanolyan, mint eddig 
volt. De miután azt sem 
tudta senki, hogy most 
ez akkor így meddig, és 
hogyan, nagyon előtérbe 
került a gazdaságosság, 
meg az, hogy honnan van az alapanyag. Ezerszer in-
kább rendeltem olyan kistermelőtől, akiről egyrészt 
tudtam, hogy ő is bajban van, másrészt biztos voltam 
benne, hogy kiváló minőségű az áruja. És bár a he-
lyi dolgok felértékelődtek, de szerintem az is nagyon 
fontos, hogy ha már nem utazhatsz, legalább a világ 
ízeit be tudd hozni a hétköznapjaidba. Mindig lehet 
egy picit „tekerni” a klasszikus magyar ételeken, és 
mintákat átvenni nemzetközi konyhákból.

K
arácsonnyal kezdtük, szóljon 
a beszélgetés vége is az 
ünnepről, a kérdés adja magát: 

Te mit főzöl karácsonyra? És mit 
javasolsz az olvasóinknak?

Hát egyelőre még fogalmam sincs, hogy hol fo-
gok karácsonyozni, mert a fél családom kiköltözött 
Berlinbe, és az volt a terv, hogy majd ott fogunk 
együtt ünnepelni, de nem tudom, hogy tudok-e 
menni vagy sem, úgyhogy még fogalmam sincs, 
hogy hogy és hol lesz az ünnepi vacsora. Miután 
nem egy helyen élünk, hanem patchwork-családok 
meg elvált szülők vannak szanaszét, ezért állandó-
an vándorcirkusz van, járkálunk össze-vissza, ezért 
hál’ Istennek nincsenek óriási trakták, hanem vi-
szonylag szerény a felhozatal. De halászlé azért szin-
te mindig van.

M
ilyen halból? 
 

Apukám hagyományos pontyha-
lászlét készít, én pedig már régóta 
skandináv típusú lazaclevest csiná-
lok, azt nagyon szeretik a gyerekek is. 
Egyébként inkább sütivonalon tart-
juk a hagyományokat. De hát nem 
tudom, mi lesz idén, mert diódráma 
van, egy légy, vagy nem tudom mi, va-
lamit csinált a dióval, amitől az meg-
feketedett és elrohadt. Nincs dió egész 
Európában. Már nekem is szóltak a 
piacon, hogy ne számítsak semmi-
re, úgyhogy el sem tudom képzelni, 
hogy a zserbókat meg a bejgliket mi-

ből tudnánk megsütni, talán csak kínai importdi-
óból, vagy valami csilliárdos áruból... Úgyhogy én 
idén mákban utazom, bár azzal is vigyázni kell, ta-
valy iszonyatosan megjártam, megvettem simán a 
piacon a mákot, hatalmas mennyiségű mákos bej-
glit sütöttem, mert ajándékba is szoktam vinni. Ott 
állt a rengeteg bejgli, és szinte ehetetlen volt, mert 
annyira rossz minőségű volt a mák. Ezen nagyon 
kiakadtam! Gondolj bele, a háziasszonyok 90%-a 
így járhatott. Megveszed tök drágán, karácsony-
kor persze feláras, beleteszed az iszonyú sok mun-
kát, tényleg szívvel-lélekkel csinálod a gyerekeidnek 
meg az unokáknak, és akkor kiderül, hogy ehetet-
len! Úgyhogy idén felkutattam magamnak egy haj-
dúböszörményi biomáktermesztőt, és vettem tőle 
több kiló mákot.

Tehát dió helyett én idén mákos dolgokat fogok 
készíteni, és mindenkinek ezt ajánlom. Van egy 
mákosguba receptem, vaníliaöntettel, narancsos, 
és tortaformában sütjük, kaláccsal készül, semmi 
újragondolt nincs benne, de más, mint a klasszikus. 
Ünnepi, szépen néz ki, lehet szeletelni, díszíteni, ná-
lunk ez a hagyományos karácsonyi desszert. Egyéb-
ként meg kacsa-, libavonalon szoktunk mozogni, és 
minden évben van egyvalami, amin próbálunk újí-
tani, de azért karácsonykor mindig a hagyományos 
fogások kerülnek a családi asztalra. n
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„Mert nem lehet feledni…”
emlékkiállítás a trianoni békeszerződés  
100. évfordulójának emlékére  
a Pesti Vigadóban

A ajánlja

Juhász Gyula megindító sorai által inspirált mintegy félszáz képző- és iparművész alkotásait mutatja be az MMA 
Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozata. Az emlékkiállítás célja kortárs autonóm képző- és iparművészeti 
kontextusban értelmezni a trianoni békeszerződés 100. évfordulóját. A tárlat rendezésének elsődleges koncepci-
ója a nemzettragédia bemutatása és jelen idejű interpretálása, valamint a centenáriumi megemlékezés művészeti 
megközelítése. A kiállítás január 31-ig látogatható.

További információ: www.vigado.hu

Megérkezett  
Presser Gábor önéletrajza
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az idei év egyik könyves szenzá-
ciója Presser Gábor nagyszabású, képekkel gazdagon illusztrált 
önéletrajza.

„Szeretek filmzenét, színházi kísérőzenét írni, balettet is (...), de 
a dalírástól sehogy sem lehet engem eltéríteni, a végén mindig oda 
lyukadok ki.” Ez az a Presser Gábor, akit jól ismerünk. Aki nekünk írja 
a dalt és nekünk énekel. De most itt ez a könyv, több száz oldalnyi sa-
játkezű Presser-szöveg: „Emlékek, jegyzetek, meglátások, tévedések, 
megtörtént – vagy a szerző szerint megtörtént – valós események, 
hallomások, látomások, dokumentumok és áldokumentumok, dal-
szövegek, filmnovellák, fotók, lábjegyzetek, netán még kották is.”

Presser Gábor elérkezettnek látta az időt, hogy elmondja, ő ho-
gyan élte meg a „Presser-sztorit”. Azt a történetet, aminek hosszabb 
vagy rövidebb fejezeteit oly sokan ismerik az Omegától (1967) az 
LGT-n át – leginkább a dalain keresztül. A személyes hangú életraj-
zi könyvből most új megvilágításba kerülnek egy legendás korszak 
ismert (és ismeretlen) történetei, beleshetünk a stúdiók, a Vígszín-
ház kulisszái mögé, és olvashatunk a „barátok és ellenségek” közt, 
munkával eltöltött több mint 50 évről. Presser megírta az év egyik 
legjobban várt könyvét, amit oly sokan szeretnének ajándékba kapni.
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Segédeszközök, 
amelyek megkönnyítik 

a betegek életét

Mi számít orvostechnikai eszköznek?

Minden olyan orvosi, egészségügyi rendeltetésű áru-
cikk, eszköz, berendezés, anyag vagy akár szoftver, 
amelyet a gyártója betegség diagnosztizálására, meg-
előzésére, előrejelzésére, megfigyelésére, kezelésére 
vagy a tünetek enyhítésére szánt, és ezt a rendelteté-
si célját a termék fizikai, mechanikus módon, tehát 
alapvetően nem a gyógyszereknél megismert hatá-
sok útján éri el.

Mi különbözteti meg a gyógyászati 
segédeszközöktől?

Az orvostechnikai eszközök egy EU-s kategória, míg 
a gyógyászati segédeszközök fogalma csak hazánk-
ban létezik. Azért van szükség külön fogalomra, 
mert az eszközök hazai társadalombiztosítási támo-
gatásának rendszerében meg kellett határozni egy, 
az orvostechnikai eszközökénél szűkebb fogalmat.

A gyógyászati segédeszközök javarészt tehát maguk 
is orvostechnikai eszközök, mégpedig olyan orvos-
technikai eszközök, amelyeket a beteg személyes 
használatába lehet adni. Azaz a legtöbb olyan or-
vostechnikai eszközt, amelyet pusztán a használati 
útmutató rendelkezéseinek megismerése által bárki 
önállóan is biztonsággal felhasználhat, pl. egy vér-
nyomásmérő, lázmérő, sebtapasz stb. – beleértve a di-
agnosztikai, önellenőrzésre szolgáló eszközöket is –, 
hazánkban gyógyászati segédeszközként kell forgal-
mazni. Míg a kórházi eszközök nagy része például 
szintén orvostechnikai eszköz, de mivel azokat csak 
szakemberek tudják rendeltetésszerűen használni, 
így azok nem lehetnek gyógyászati segédeszközök.

A túloldali ábra szemlélteti a gyógyászati segéd-
eszközök összetételét, bár csak sematikusan, mert a 
három rész nem egyenlő arányú, az ápolási és öndi-
agnosztikai eszközök ugyanis jóval kisebb cikkelyt 
hasítanak ki a hazánkban elérhető gyógyászati se-
gédeszközök köréből.

Dr. Szendi Kornél

Amikor egy sérülés vagy egy műtét után segédeszközre van 
szükségünk, gyakran nem egyértelmű, hogy az orvos ál-
tal felírt recepten gyógyászati vagy orvostechnikai eszköz 

szerepel, és hogy az ápolásban milyen termékek segíthetnek. A 
különböző eszközök besorolásáról dr. Szendi Kornélt, az Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet Orvostechnikai 
Főosztályának vezetőjét kérdeztük.

Szentkuty Nikolett írása
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Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek 
az ápolástechnikai eszközök, és ezekre 
milyen esetekben lehet szükségünk?

Az ápolási eszköz olyan, nem orvostechnikai eszköz, 
amelynek célja az egészségkárosodás, sérülés vagy fo-
gyatékosság kapcsán hiányzó vagy kiesett funkciók 
pótlása, és ezáltal az önfenntartó képesség, az életmi-
nőség elősegítése, javítása. Nem határolható be tehát 
olyan egyértelműen az orvosi céljuk, mint az orvos-
technikai eszközök esetében, és a felhasználásukban 
rejlő kockázat is jóval kisebb, de a jogalkotó szüksé-
gesnek látta a társadalombiztosítási finanszírozha-
tóságuk lehetőségét, hiszen használatuk sajnos sok 
ember számára szükséges, ezért egészítette ki ezekkel 
a gyógyászati segédeszközök fogalmát. Ilyenek lehet-
nek többek között például a kádkapaszkodók vagy a 
WC-ülőke magasítók.

Milyen feltételekkel hozható 
forgalomba egy-egy eszköz?

Orvostechnikai eszköz akkor hozható forgalom-
ba jogszerűen, ha annak gyártója lefolytatta az ún. 
megfelelőségértékelési eljárást. Az ilyen eszközöket 
kockázati osztályokba kell sorolnia a gyártónak, és a 
legalacsonyabb kockázatúaknál ennek az eljárásnak 
a lefolytatását igazolnia kell egy ún. megfelelőségi 

nyilatkozat kiállításával, míg a magasabb kockáza-
tott jelentő eszközöknél ezen felül még egy tanúsító 
szervezetet is be kell vonnia az eljárásba, aki pedig 
egy CE-tanúsítványt is kiállít az eszközökre.

Az Európai Unióban, így hazánkban is csak en-
nek az eljárásnak a lefolytatása után hozhatók for-
galomba ezek az eszközök, amelyről pedig mi mint 
felhasználók a legkönnyebben a termék csomagolá-
sán és – ha lehetséges, akkor – magán a terméken 
is kötelezően feltüntetendő CE megfelelőségi jelö-
lés – és magasabb kockázatú eszközöknél a tanúsító 
négyjegyű azonosító szám – meglétének ellenőr-
zése útján tudunk meggyőződni, de adott esetben 
kérhetjük az említett dokumentumok bemutatását 
is. A terméken és csomagolásán emellett szerepel-
nie kell a gyártó pontos nevének és a fizikai címé-
nek is. Nem elég tehát pl. a „Made in EU”, vagy 
a gyártó kereskedelmi neve, esteleg logója mellet-
ti weboldalra hivatkozás. Az Európai Unión kívül 
gyártott termékeken fel kell tüntetni a gyártó meg-
hatalmazott képviselőjének a nevét, melyet a jogsze-
rű csomagoláson egy „EC. REP.” feliratot követően 
találunk meg.

Sajnos az sem mindegy, hogy a CE jelölés ho-
gyan néz ki. A „C” és az „E” betűknek olyannak 
kell lenniük, mint egy szabályos kör felének. A két 
betű közötti távolság is számít, amit úgy ellenőriz-
hetünk, hogy ha gondolatban egy szabályos körré 
egészítjük ki a „C”-t, akkor annak éppen érintenie 
kell az „E” betűt. Lásd az alábbi szemléltető ábrát:

Személyes 
használatba adott 

orvostechnikai 
eszköz

Személyes 
használatba adott 

IVD

Ápolási technikai 
eszköz

JÓ JÓ NEM JÓ!
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Kicsi vagyok, talán három-négy éves. Do-
novalyban síelünk, a szüleim azt mondják, 
már olyan jól megy nekem, hogy most fel-

megyünk a Chopokra. Hopok. Jó neve van. Biztos 
sok a bucka. Kiszállunk a libegőből, szikrázó napsü-
tés, metsző szél. Műanyag síléceim vannak, a bakan-
csom bőrből. Fűzős, csak két csat van rajta. A kötés 
egy drótrugó, ami a cipő sarkára szorul, elől egy nagy 
lapos kapocs szorítja a piros síhez. A triálban vettük. 
A pálya egyenesen vezet a hegygerincen, lankás, de 
jobbra nagyon meredek, az alján köd ül. Elindulunk. 
Szinte azonnal elesek és csúszni kezdek az ismeret-
lenbe. Megállíthatatlanul. Egyre gyorsulok, a lejtő 
egyre meredekebb. Elnyel a ködös végtelen.

Nem tudom, hogyan lett vége. Azóta sem jártam 
a Chopokon.

Hét éves vagyok. Reggelizünk a szállodában, 
a Kancsendzöngára néznek a hatalmas ab-
lakok. Ez a hegy szerepel a Fecskék és Frus-

kákban is. Az a kedvenc könyvem.
Kontinentális reggelit eszünk, vajon miért hívják 

így? A nagy lávatengerre gondolok, ami a Föld mé-
lyén van, azon úsznak a kontinensek, néha össze-
ütköznek, ez, ahol vagyunk, a Himalája, ez is egy 
ilyen ütközéstől van, India felgyűrte Ázsiát.

Dörrenés rázza meg a szállót, remegnek az abla-
kok, aztán olyan hangos morajlás jön, mint ami-
kor egy repülőgép mellett állsz, lökhajtásos repülő 
mellett, olyannal érkeztünk Delhibe. Katmandu-
ba más kocsival jöttünk, filmet vetíteni. Apunak 
ez a munkája, magyar filmeket mutatunk meg az 

indiaiaknak, meg a nepáliaknak. Pedig nekik is na-
gyon izgalmas filmjeik vannak, sajnos még egyet 
se láttam, de az utakat szegélyező hatalmas plaká-
tokon egymás fejét vágják le a harcosok és fröcs-
csen a vér. Nagyon szeretnék ilyen filmet látni. 
De mi csak jancsót meg szomjast vetítünk, meg 
mészárosmártát.

A hegycsúcsot övező szirtek egyikéről hatal-
mas hótömeg zúdul alá, füstként gomolyog a por-
hó a hegy alján, mintha csak felrobbant volna egy 
épület.

Ez a lavina, mondja az Apám.

Egy év múlva az Alpokban bolyongunk. Az in-
diai kiküldetés alatt elválnak a szüleim, apám 
kint marad, én anyuval Svájcon keresztül jö-

vök haza, itt töltünk két hetet '56-os emigráns nagy-
bátyáméknál. Kirándulni megyünk. Eltévedünk. 
Egy menedékházat kellene megtalálnunk, ott fo-
gunk aludni. Kaptatunk a szűz hóban. Sötétedik. Fá-
radt vagyok, talán sírok is. A felnőttek vigasztalnak. 
De végeláthatatlan a menetelés. Aztán azt mondják, 
megérkeztünk. A házikó alig látszik ki a méteres hó 
alól. Azt mondják menjek előre, nyitva van. Erőtle-
nül fogom meg a kilincset. A kilincs lágyan csusszan 
a kezembe, szinte langyos. Egy kezet formál. Fából. 
Ahhoz, hogy belépj, kezet kell fognod a házzal.

A felnőttek fát hoznak, befűtenek, meleg lesz. 
Az egyik ágy alatt találok egy gitárt. Valaki játsza-
ni kezd, készül a vacsora. Esni kezd a hó. Biztosra 
veszem, hogy reggelre betemet minket, és én itt fo-
gok felnőni, ebben a házban, a hó alatt. Jó lenne.
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Hét hó
Talán 12 lehetek. Ez vagy álom, vagy nem. 

Felriadok, éjszaka van, minden és min-
denki alszik. A Balaton is, a kert végében. 

Megfagyott. De fények villódznak a jég alatt. 
Megnézem.

Halkan lépek, morzsolódnak a hókristályok a 
talpam alatt. Bátran megyek rá a hófödte jégre, 
a különös derengésben még látszanak a délelőt-
ti önfeledt korcsolyázás nyomai. Csak délután 
kezdett el havazni, a porcukor szitálta jégre, a 
kómába fagyott hatalmas halakra, amiket hiába 
próbáltunk kikaparni a korcsolyánk élével, túl 
mélyen voltak.

Az egyik fényfolt fölül elsöpröm a havat, lenézek. 
Hatalmas jegenyefa áll a tó mélyén. Izzanak a gyö-
kerei, mint egy rakétának. És már jönnek is az uta-
sok, különös alakok helyezkednek el a fa odvaiban. 
Apró emberek, szárnyas lények, mind régi ismerős. 
Én találtam ki őket. Hogy legyenek barátaim. Ijed-
ten visszafutok a partra. A jegenyefa csendesen tö-
ri át a jeget, éppen csak annyi hangot ad ki, mint 
egy rianás, méltóságteljesen emelkedik fel, hogy a 
sztratoszférából kilépve új lakhelyet keressen külö-
nös lakóinak. Most akkor felnőtt leszek?

Nem jár a busz. Mi legyen? Budapestet el-
nyelte a hó, ha most eljutunk a gimiig, 
hősként fognak ünnepelni, gyerünk! A 

Budakeszi útról a Toldy Ferenc utcába. Szűz hó-
ban. Már a Mária tér környékén járok, amikor 
szomorú alak bontakozik ki a ködben. Egy meg-
fáradt vándor. Valami szíjon vagy spárgán húzza 
maga után az iskolatáskáját. Tünde az. Együtt 
megyünk, röhögünk. Mert olyan jó, hogy ka-
tasztrófa van.

Tényleg hősként ünnepelnek, már az a pár tanár, 
aki meg tudta közelíteni az iskolát. Hazafelé már 
nem lesz ilyen egyszerű. A Moszkva téren gyüle-
kezünk. A legrövidebb út az erdőn át vezet, na de 
a vaddisznók? Akkor jövök rá, hogy a hó akusz-
tikai élmény. Bizonyos hangokat elnyel, másokat 
meg felerősít. Az autóét, ami elé kilépek, például 
elnyeli. De nem üt el, nem halok meg. Valahogy 
hazakeveredünk.

Apám és Nagyapám. 44-ben. Vagy 45-ben? 
Átkelnek a zajló Dunán. Vagy még be van 
fagyva? Óbudáról indulnak, kenyérért. 

Csúszkálnak, botorkálnak a folyó jegét borító hóban. 
Lőnek rájuk. Vagy valaki másra. Az egykor feszülő 
izmú hídjaink karjai a folyó vízébe lógnak. Halot-
tak, felrobbantották őket. Apám és nagyapám átkel-
nek a folyón, a jégen és a havon, és kenyérrel térnek 
vissza. Nagyanyám megcsókolja őket. A kenyeret is 
megcsókolja.

Felnőtt vagyok, fiam is van, síruhát veszek ne-
ki. Pirosat, hogy ne tűnjön el a ködben. Mert 
mindig köd van, mire felérünk a hegyre. 

Csúszni kezdünk, ő mint egy hatalmas vörös X, ke-
zei és lábai szerteszét állnak. El-el tűnik az áthatol-
hatatlannak tűnő felhőben. Lassan én is láthatatlan 
leszek. Csak a hó sistergése jelzi, hogy mozgásban va-
gyunk. Aztán az is abbamarad. Nem tudom állok-e, 
vagy lassan csúszom valamerre. Hol van a gyerek?

Egy művész barátom készített egy hatalmas to-
jást, amelybe be lehet lépni. Amikor bezárul mö-
göttem a falba teljesen belesimuló ajtó, ugyanaz az 
érzés fog el, mintha totális ködben lennék. Nincse-
nek kontúrok, vonalak, szemcsék, részletek, amibe 
belekapaszkodhatna a szem. A tojás belseje maga az 
optikai végtelen, hiába ütközöm a falába, nem látok 
mást, csak a fehér semmit. Nem bírom egy percig 
sem, üvöltök, hogy engedjen ki.

Ugyanez az érzés kap el a hegyen, nincs lent, sem 
fent. Se mélység, se magasság. Csak a végtelen semmi.

Hol van a gyerek?
Ordítok.
Semmi.
Ordítok.
És akkor az a vörös X odacsusszan a semmiből, és 

azt kérdezi, hogy jól vagy, papa? És ebben a pillanat-
ban valami bríz, vagy főn, valami alpesi szél lecsap a 
hegygerincre, utat vág a napnak, ami aranyfürdőt ren-
dez a korcs kis fenyők között, beteríti a sípályát, ahol 
szemlátomást csak ketten vagyunk. A kisfiam meg én.

Megyünk? – kérdezi, és akkor belevágunk. Fél-
köríveket karcolunk a legelők érzékeny bőrét ta-
karó hóba. n

Kalmár András írása



Társadalmunkban számtalan ember él együtt va-
lamilyen fogyatékossággal, sérüléssel, akadá-
lyoztatottsággal – a KSH 2011-es adatai szerint 

hazánkban kb. félmillió ember él valamilyen végle-
ges, az egész életre kiható testi, értelmi, érzékszervi 
károsodással, ami gátolja az önálló életvitelt.

A fogyatékosság lehet veleszületett vagy szerzett, 
kialakulhat valamilyen betegség vagy baleset követ-
keztében, illetve a kor előrehaladtával is. A fogyaté-
kosság mértéke nagyban befolyásolja, hogy az adott 
személy mennyire képes az önálló életvitelre, mun-
kára, vagy szüksége van-e mások segítségére, súlyo-
sabb esetben speciális intézményi ellátásra.

Az Európai Unió – a WHO iránymutatása sze-
rint – azt a célt fogalmazta meg, hogy a fogyatékos-
sággal élő embereket olyan módon kell támogatni, 
ami által a lehető legteljesebb életet képesek élni, 
a társadalom szerves részeként, és aktív tagjaként.

Egy fogyatékos gyermek születése teljesen meg-
változtatja a család korábbi struktúráját, hatással 
van mind a szülőpár kapcsolatára, mind a testvé-
rekre, de a szélesebb rokoni, ismerősi körre is. Az 
érzelmi folyamatok megegyeznek a gyászfolyamat 
fázisaival: a kezdeti sokk után jellemző a pánik, 
a rémület, majd következik a probléma tagadása, 

reménytelenség érzése, amiből fokozatosan bonta-
kozik ki újra a felismerés, hogy az élet megy tovább, 
így átlépve a beletörődés fázisába, noha a bűntudat, 
önvád és lelkiismeretfurdalás továbbra is megmarad 
kísérő érzelemként. Mint a gyászfolyamatok bár-
melyikében, itt is előfordulhat elakadás, ennek fel-
ismerése és segítség kérése elengedhetetlen. Gyakori 
a „bűnösök”, felelősök keresése, ahogy az önhibáz-
tatás is, és noha az okolás is a folyamat természetes 
velejárója, nem segíti elő a feldolgozást.

Egy fogyatékossággal született gyermekhez más-
ként viszonyulnak a családtagok, mint egy éphez, 
a rokonok legtöbbször zavarban vannak, hiszen 
nincs meg a jól bejáratott viselkedésmódjuk arra 
vonatkozóan, hogyan kell viszonyulni a helyzet-
hez. Gyakran elmaradnak a babalátogatások, hi-
szen nem akarnak zavarni, a család pedig ezáltal 
épp a kirekesztettséget, megbélyegzettséget éli meg.

Az anya és a baba közt megfigyelhető kezdeti na-
gyon szoros, szinte szimbiotikus kapcsolat fogya-
tékos gyermek esetében időben hosszan elnyúlhat, 
akár évekig is tarthat, melyben az apukák, testvé-
rek, közeli családtagok csak nagyon nehezen talál-
ják meg a helyüket. Ez a szoros kapcsolat okozhat 
problémát a későbbi leválásban is, noha a szülőknek 

tudatosítaniuk kell magukban, hogy örökké nem 
lehetnek gyermekük mellett.

Különböző mechanizmusok érvényesülnek egy 
családban aszerint, hogy a születési sorrendben az 
első, vagy a második gyermek lesz fogyatékos. Ha 
az elsőszülött, akkor nagyon gyakran a traumati-
kus élmény következtében a szülők csak nehezen 
vállalnak újabb gyermeket. Ha mégis a gyermek-
vállalás mellett döntenek, a megszületett kistestvért 
túlságosan óvják és védik. Amennyiben a fiatalabb 
testvér lesz fogyatékos, a figyelem túlnyomó része 
onnantól rá fókuszálódik, ilyenkor a másik testvér 
sokkal kevesebb figyelmet kap, aminek következté-
ben hamar, gyakran 
túl korán önállóvá 
válik. Ezek a gye-
rekek sokszor érzik 
úgy, hogy felelőssé-
get kell vállalniuk 
testvérükért. Ter-
mészetesen megje-
lenhetnek a testvér 
iránti negatív érzé-
sek (harag, düh) is, 
ami gyakran bűntu-
datot is generál ben-
nük. Fontos figyelni 
arra, hogy a lehetőségekhez mérten egyenlő bánás-
módban részesüljenek a testvérek, mindegyik gyer-
mek kapjon személyes figyelmet (pl. mese, külön 
idő apával vagy anyával).

Az érem pozitív oldala, hogy az érintett csalá-
dok tagjai sokkal nagyobb empátiával rendelkez-
nek, sokkal inkább képesek a felelősségvállalásra 
szociális helyzetekben.

Amennyiben a szülő rendelkezik valamilyen 
sérüléssel, fogyatékossággal, a gyermek gyakran 
érezheti úgy, hogy megterhelő feladatot delegál-
nak számára a családtagok, vagy épp önkéntesen 
vállal fel ilyeneket: idejekorán felnőttként kezd 

viselkedni. Az ilyesfajta szerepek lelkileg rendkí-
vül megterhelők, hiszen nem az életkornak megfe-
lelő kihívásokat hordozzák.

Egy fogyatékos gyermek elfogadása az édesanya 
számára is komoly lelki feladat, hiszen társadalmi 
elvárás, hogy az anya feltétel nélkül szeresse és ápol-
ja gyermekét, ami ilyen esetben gyakran nehézsé-
gekbe ütközik. A fel nem dolgozott és nem kezelt 
negatív érzések és élmények következtében az anya 
általában kompenzálni próbálja azokat, így sokszor 
megjelenik az anyai túlgondoskodás, ami által a 
gyermek még inkább önállótlanná válik. A gyer-
mekben kialakul az az alapvető élmény, hogy egye-

dül semmire sem 
képes, ami nem 
segíti fejlődését.

Fontos tehát, 
hogy a gyermek-
nek azzal tudunk 
a legtöbbet segíte-
ni, ha elfogadjuk 
teljes jogú család-
tagként, lehetőleg 
ne élvezzen direkt 
előnyöket a többi-
ekkel szemben. Az 
édesanyát, szülő-

ket pedig megfelelő módon támogatni, segíteni kell 
abban, hogy a negatív érzéseikkel tisztába kerülje-
nek, illetve összességében véve a veszteségélményt 
fel tudják dolgozni.

A fogyatékossággal élő személyek kapcsán lénye-
ges tehát kiemelni, hogy joguk van teljes életet élni, 
a társadalmi cél a kieső képességeik ellensúlyozása, 
a megmaradt képességek maximális kihasználása. 
A negatív megítélés vagy szánakozás semmiképpen 
nem segít. A különböző érzékenyítő foglalkozások, 
illetve a személyesen átélt, közvetlen élmények 
szemléletformáló erővel bírnak, melyet már korán, 
óvodás, illetve iskolás korban érdemes elkezdeni. n

Kiegyensúlyozott élet 
fogyatékossággal?

lehetőségek  
és korlátok

1514

Szécsi Judit írása Szécsi Judit pszichológus vagyok. Közel tíz éve foglalkozom gyermekekkel, serdülőkkel, fiatal felnőttekkel és családok-
kal. Hiszem, hogy egy pszichológus szakemberrel való közös munka során az életben való elakadások, nehézségek terén 
pozitív irányú változás indítható el. A családterápia rendszerszemlélete hatja át szakmai hozzáállásomat: egy-egy tünet 
vagy probléma esetén elsősorban a család egészét, annak működését kell megvizsgálni és megérteni. Bízom a válto-
zásban, a fejlődésben és abban, hogy minden ember képes a benne rejlő potenciál és lehetőségek kibontakoztatására.
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Vény nélkül kapható gyógyszerVény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszerÉtrend-kiegészítő készítmény**

Gyógyszászati segédeszköz*Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszerVény nélkül kapható gyógyszer
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forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 
1124 Budapest, Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800 
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett 
használója a GSK vállalatcsoport

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

helyi képviselet: Schwabe Hungary Kft. 
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.

forgalmazza: Bausch Health Mo. Kft. 
1134 Bp., Váci út 33.

forgalmazza: SANOFI-AVENTIS Zrt. 
1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Telefon: (+36 1) 505 0050 
Fax: (+36 1) 505 0060 
Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: 
(+36 1) 505 0055 Web: www.sanofi.hu

forgalmazza: Aflofarm Hungary Kft. 
1025 Budapest, Cseppkő u. 41.

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

helyi képviselet: Schwabe Hungary Kft. 
1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.

forgalmazza: SANOFI-AVENTIS Zrt. 
1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Telefon: (+36 1) 505 0050 Gyógyszer- és 
egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 
Web: www.sanofi.hu

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

forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 
1124 Budapest, Csörsz u. 43. 
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett 
használója a GSK vállalatcsoport.

hatóanyag: kolekalciferol

hatóanyag: Ginkgo biloba kivonat

hatóanyag: karbocisztein

hatóanyag: paracetamol

hatóanyag: flurbiprofén

hatóanyag: ibuprofén

hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid

Komplex megoldás a 
megfázás és az influenza 
tüneteinek kezelésére.

Alkalmazása javasolt 
D-vitamin-hiányos 
állapotok 
megelőzésére és 
kezelésére.

Minőségi Ginkgo biloba hatóanya-
got tartalmazó növényi gyógyszer, 
az időskorral összefüggő szellemi 
hanyatlás és az életminőség 
javítására enyhe fokú demenciában 
szenvedőknek.

Köptető hatású gyógyszer 
hurutos köhögés kezelésére. 
Kettős hatásával szabályozza 
a hörgőváladék-termelést és 
megkönnyíti annak 
felköhögését.

Hatékony láz- és 
fájdalomcsillapító.

Kolinnal és természetes eredetű 
növényi összetevőkkel. A kolin és az 

articsóka támogatják a normál 
májműködést, a zöld tea kivonat 

pedig segít fenntartani a vér 
megfelelő koleszterinszintjét.

Hosszan tartó enyhülés a szúró, égő, 
száraz szem tüneteire. Nedvesíti, síkosítja 
és védi a szemfelszínt, csökkenti a 
könnypárolgást. Nem tartósított, 
kontaktlencsére rácseppenthető. 
Felbontás után 3 hónapig eltartható.

Csillapítja a torokgyulladást és a 
fájdalmat akár 6 órán át.

Az orrmelléküregek és a légutak 
heveny és idült gyulladásainak 

kezelésére alkalmazható gyógyszer. 
Antibakteriális kezelés 

kiegészítéseként is felhasználható.

Az Izom + Ízület kapszula 
hosszan tartó fájdalomcsilla-
pító hatást nyújt.

Felnőtteknek és 
serdülőknek napi 1 
filmtabletta a 
magnéziumhiány 
megelőzésére és 
kezelésére.

Gyorsan csökkenti az orrdugulást, hatása 
2 percen belül megkezdődik és akár 
12 órán át tart.

226 Ft/tasak23,9 Ft/db

146,3 Ft/db

43,4 Ft/db

69,5 Ft/db41,5 Ft/db

253 Ft/ml162 Ft/ml

133 Ft/db

90 Ft/db

61,7 Ft/db192 Ft/ml

Neo Citran belsőleges por felnőtteknek
10 tasak
Neo Citran belsőleges por felnőtteknek
10 tasak

D3-vitamin Béres 1600 NE tabletta
90 db
D3-vitamin Béres 1600 NE tabletta
90 db

Tebofortan® 120 mg filmtabletta
30 db
Tebofortan® 120 mg filmtabletta
30 db

Mucopront 375 mg kemény kapszula
50 db
Mucopront 375 mg kemény kapszula
50 db

Rubophen 500 mg tabletta
20 db
Rubophen 500 mg tabletta
20 db

Proliver tabletta
30 db
Proliver tabletta
30 db

Cationorm® Emulziós szemcsepp
10 ml
Cationorm® Emulziós szemcsepp
10 ml

Strepfen® DIREKT 16,2 mg/ml 
szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray  15 ml
Strepfen® DIREKT 16,2 mg/ml 
szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray  15 ml

Sinupret® forte bevont tabletta
20 db
Sinupret® forte bevont tabletta
20 db

Algoflex Izom + Ízület retard kemény 
kapszula  20 db
Algoflex Izom + Ízület retard kemény 
kapszula  20 db

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

Otrivin Rapid 1mg/ml adagoló oldatos 
orrspray  10 ml
Otrivin Rapid 1mg/ml adagoló oldatos 
orrspray  10 ml

EP2 660 FtEP2 170 Ft

EP1 390 Ft1 245 Ft

EP2 530 FtEP2 430 Ft

EP2 260 FtEP2 150 Ft

EP4 390 FtEP1 800 Ft

EP1 850 FtEP1 920 Ft
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Vény nélkül kapható gyógyszerÉtrend-kiegészítő készítmény**

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer Étrend-kiegészítő készítmény**

Vény nélkül kapható gyógyszer
Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer 
jóváhagyott terápiás javallat nélkül

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer
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forgalmazza: Stada Hungary Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.

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

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

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

forgalmazza: Richter Gedeon Nyrt. 
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Gyógyszerbiztonsági Osztály: 505-70-32, 
drugsafety@richter.hu

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

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

forgalmazza: Boiron Hungária Kft. 
1124 Budapest, Csörsz utca 45.

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

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

hatóanyag: nikotin

hatóanyag: acetilcisztein

hatóanyag: ibuprofén

hatóanyag: ambroxol-hidroklorid

hatóanyag: pankreász-por

hatóanyag: dextrometorfán-hidrobromid

Enyhíti a torokfájást, vagy 
az enyhe szájüregi 
fertőzések okozta fájdalmat. 
Emellett csökkenti a 
fertőzést okozó kórokozók 
számát is.

Természetes összetevőkkel készül, 
hosszan tartó hatású, és a C-vitamint 
liposzómális formában tartalmazza a 
leghatékonyabb felszívódásért. A 
C-vitamin hozzájárul a fáradtság és a 
kifáradás csökkentéséhez és az 
idegrendszer normál működéséhez.

Már 30 másodperc után segít a 
dohányzás utáni vágy leküzdésében 
(2 adag alkalmazását követően)!

Napi 1 pezsgőtabletta segít hurutos 
köhögés esetén: célzottan a 

lerakódáson hat, feloldja a sűrű 
váladékot és segít megtisztítani a 

légutakat.

Hatékony fájdalomcsillapító, 
lázcsillapító, gyulladáscsökkentő 

hatással. Akár 10 perc alatt 
elkezdi csillapítani a fájdalmat. 

A fájdalomcsillapító hatás 
8 órán át tart.

Felgyorsítja a tüdő és a légutak 
természetes öntisztulását hurutos 
köhögés esetén.

Zsír-, fehérje- és szénhidrátbontó 
enzimekkel segíti az emésztést, 

enyhíti a puffadást, teltségérzetet.

Összetevői hozzájárulnak az 
50 év feletti nők 
tápanyagszükségletének 
fedezéséhez. 
Tartalmaz D-vitamint, 
kalciumot, vasat és folsavat.

Segít enyhíteni a gyomorégés és a reflux tüneteit. 
Terhesség és szoptatás ideje alatt is alkalmazható. Új cseppfogó üvegbetéttel. 

2 éves kortól adható.

Bélrendszeri fertőzés 
vagy antibiotikum 
okozta hasmenés, és 
puffadás kezelésére és 
megelőzésére javasolt 
probiotikum.

Enyhíti a makacs, száraz, irritatív köhögést. 
Hatóanyaga a dextrometorfán, mely 
köhögéscsillapító hatással rendelkezik.

76 Ft/db58,2 Ft/db

300 Ft/ml

211 Ft/db

128,8 Ft/db 16,8 Ft/ml

33,2 Ft/db 99,7 Ft/db

43,3 Ft/db 9,1 Ft/ml

99,3 Ft/db

17,4 Ft/ml

Mebucain® Mint 2 mg/1mg szopogató 
tabletta  20 db
Mebucain® Mint 2 mg/1mg szopogató 
tabletta  20 db

Novo C plus Liposzómális C-vitamin 
lágykapszula  60 db
Novo C plus Liposzómális C-vitamin 
lágykapszula  60 db

Nicorette® Quickspray 1 mg/adag 
szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray  13,2 ml
Nicorette® Quickspray 1 mg/adag 
szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray  13,2 ml

ACC® LONG 600 mg pezsgőtabletta
10 db
ACC® LONG 600 mg pezsgőtabletta
10 db

Advil® Ultra Forte lágy kapszula
16 db
Advil® Ultra Forte lágy kapszula
16 db

Ambroxol-TEVA 3 mg/ml szirup 
szájfecskendővel  100 ml
Ambroxol-TEVA 3 mg/ml szirup 
szájfecskendővel  100 ml

Dipankrin® Optimum 120 mg 
gyomornedv-ellenálló filmtabletta  60 db
Dipankrin® Optimum 120 mg 
gyomornedv-ellenálló filmtabletta  60 db

Centrum® Nőknek 50+ A-tól Z-ig®

multivitamin  30 db
Centrum® Nőknek 50+ A-tól Z-ig®

multivitamin  30 db

Gaviscon borsmenta ízű rágótabletta
48 db
Gaviscon borsmenta ízű rágótabletta
48 db

Stodal® Neo szirup
200 ml
Stodal® Neo szirup
200 ml

Elinix® probiotikum kemény kapszula
28 db
Elinix® probiotikum kemény kapszula
28 db

Robitussin™ Antitussicum szirup
100 ml
Robitussin™ Antitussicum szirup
100 ml

EP1 820 FtEP2 080 Ft

2 990 FtEP1 990 Ft

EP1 680 FtEP2 780 Ft

EP1 520 Ft3 490 Ft

EP1 740 FtEP2 110 Ft

EP2 060 FtEP3 960 Ft
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A gyermeksebészet mellett a kicsik 
traumatológiai ellátásával is foglalkozik. 
Milyen területeket takar e két fogalom?

A gyermeksebészet általános sebészettel, urológiá-
val, traumatológiával, plasztikai sebészettel, mellkas- 
és hasi sebészettel, illetve ortopédiával foglalkozik. 
Ez egy nagyon tág fogalom, mert a szív- és idegse-
bészeten kívül 18 éven aluliak esetében minden be-
letartozik. A traumatológia pedig a baleseti sebészet, 
illetve azok a műtétek is hozzám tartoznak, amikor 
egy sérülésből adódó helyzetet kell megoldani.

Az édesanyja gyermekgyógyász. 
Evidens volt, hogy követi a pályán?

Sok orvos van a családban, így természetesen tá-
mogatták a tervemet, de maga az indíttatás a Klini-
ka című sorozatból ered. Gyerekként elhatároztam, 
hogy sebész leszek, mint Brinkmann professzor, de 
aztán az egyetem utolsó három évében rájöttem, 
hogy nem akarok felnőttekkel dolgozni, csakis a 
gyerekek érdekelnek. Ebben hatalmas szerepe volt 
édesanyám foglalkozásának, így a kettőt ötvöztem, 
és gyermeksebész lettem.

Gyerekeket gyógyítani sokszor 
nehezebb feladat, hiszen nem 
mindig tudják megfogalmazni, mi 
a baj, ráadásul még a szülőket is 
az orvosnak kell megnyugtatnia. 
Hogyan birkózik meg ezzel?

Habitus kérdése, ki mennyire érzi ezt nehéznek. 
Nekem sokkal nehezebb tolerálnom, és empátiá-
val vagy türelemmel fordulnom a felnőttek felé. 
Mondok egy általános példát: ha össze kell varr-
ni egy sebet, adok érzéstelenítőt, de a félelem ettől 
nem múlik el a felnőttekben sem. Ha ilyenkor egy 

Szuperhős
a rendelőben

Dr. Kőnig Róbert rengeteg édes-
anya számára hoz megnyugvást, 
hiszen nemcsak a rendelőben, 

hanem az interneten is megbízható taná-
csokkal látja el őket. Népszerűsége me-
redeken ível felfelé, de ezen nem is lehet 
csodálkozni, hiszen azon kevesek egyi-
ke, aki azonnal elérhető, ha sürgető kér-
dés merül fel a szülőben – akár még chat 
üzenetben is. A gyerekek kivételes humo-
rának, és persze a ruháján látható me-
sehősöknek köszönhetően nagyon hamar 
a bizalmukba fogadják, ő pedig végtelen 
türelemmel gyógyítja őket. Arról, hogy 
hogyan jut ideje mindenre, és miért any-
nyira fontos a gyerekekkel való megfelelő 
kommunikáció, ő maga mesélt.
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gyerek elhúzza a kezét, végtelen türelemmel fordu-
lok felé, hiszen nem tud mit kezdeni a félelmeivel, 
de egy felnőtt esetében elvárnám, hogy megért-
se, hogy szeretném meggyógyítani, ehhez pedig 
szükséges az együttműködése. Egy gyerek érzéseit 
sokkal könnyebben át tudom érezni, valószínűleg 
lélekben én is gyerek maradtam egy kicsit. Ha velük 
kell foglalkoznom, az számomra nem munka, ha-
nem szórakozás. Persze a velük való kommunikáció 
néha kihívást jelent, de az a tapasztalatom, hogy ha 
megnyerem a gyereket, ha ő hisz bennem, nem fél 
tőlem, miattam akar gyógyulni, akkor a szülő hálás 
ezért, és ő is ugyanolyan nyitott lesz a kommuniká-
cióra. Persze az is teljesen érthető, hogy aggódnak, 
hiszen a legféltettebb kincsüket adják a kezembe.

A humoráról számtalan édesanya mesélt, 
ami biztosan megkönnyíti a gyógyító 
munkát. Minden gyerek vevő a humorra?

Úgy gondolom, a humor az egyik leghatékonyabb 
kommunikációs eszköz, ami egyben az intelligen-
cia fokmérője is, és a stresszkezelés egyik eszköze. 
A magánéletemben is kedvelem, de ki merem jelen-
teni, hogy a gyermekorvosok valószínűleg infantili-
sebbek a felnőtteket kezelő kollégáknál. Szerintem 
mindegyik gyerek szereti a vicces orvosokat, csak 
van, aki ki is fejezi, mások csak magukban somo-
lyognak, de az introvertált gyerekeket is el lehet la-
zítani a megfelelő kommunikációs technikával.

A személyes kommunikációja része 
az is, hogy vicces ruhákat szerez 
be, ami egy kicsit megnyugtatja és 
eltereli a gyerekek figyelmét?

Szerencsére itt a János Kórházban megengedett, 
hogy ezekben a különleges ruhákban dolgozzunk, 
és valóban megnyugtatóan hat a kicsikre. Az öt-
letet egyébként Angliában láttam először, amikor 
ott dolgoztam, és azóta felfedeztem, hogy kifeje-
zetten gyerekorvosoknak szánt műtős ruhákat is 
be lehet szerezni, bár egyelőre csak külföldről. Most 
kicsit túlsúlyban vannak a fiús szuperhősök, ezért 
épp Jégvarázsos ruhát keresek a kislány betegeim 
kedvéért... Szerintem nagyon fontos, hogy ne csak 

a környezet legyen megnyugtató, hanem a legfélel-
metesebb dolog is: a doktor bácsi vagy doktor néni.

A szülők egyik legnagyobb félelme, 
hogy lenyel valamit a gyerek... Mi 
volt a legextrémebb tárgy, amivel 
behoztak egy kisgyereket?

A maga nemében mindegyik extrém, volt már 
szög, lego, késdarab, üveggolyó, de a legveszé-
lyesebb talán néhány mágnes volt, amelyek úgy 
is összetapadhatnak, hogy maguk közé szorítják 
a bélfalat. És a gombelemek is nagyon veszélye-
sek lehetnek, ha elakadnak a nyelőcsőben. De az 
emésztőrendszerünk nagyon okosan van kitalálva, 
alapvetően a lenyelt dolgok 95%-ban probléma nél-
kül képesek távozni a testünkből.

Gyerekekkel foglalkozni biztosan 
hálás feladat, de a veszteség is sokkal 
jobban megviseli az embert. Volt olyan 
eset, amit nehezen dolgozott fel?

Hála az égnek a gyermekorvoslásban, különösen a 
jelenlegi területemen ez ritkán fordul elő – nem vélet-
len, hogy ezt választottam. Egy ilyen eset egy életen 
át elkíséri az orvost, és borzasztóan nehéz feldolgozni.

Milyen problémákkal keresik 
fel leggyakrabban?

A pandémia miatt most nincs könnyű dolgunk, 
mert a koronavírus a gyerekeknél nagyon nehezen 
megfogható, emiatt sokan fordulnak hozzánk. De 
általánosságban a fejsérülések és az urológiai prob-
lémák vezetnek – persze mindig különböző variáci-
ókban, de ezért sem unalmas a hivatásom.

A szűrővizsgálatokra sajnos 
még mindig nem járunk el elég 
gyakran. Ez a tendencia érvényesül 
a gyermekek esetében is? Vagy 
a szülők náluk kompenzálnak, és 
hajlamosak apróságokkal is orvoshoz 
fordulni, ha a gyerekről van szó?

A városi szülőkre jellemzőbb, hogy eljönnek ki-
sebb problémákkal is, hiszen könnyebben elérhető 

Szentkuty Nikolett interjúja
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Ünnepi mákos guba kalácsból, 
sütőben
Ünnepi mákos guba kalácsból, 
sütőben

Hozzávalók 
(6-8 adag):

 ) 12 dkg darált mák
 ) 10 dkg porcukor
 ) 3 tojássárgája
 ) 5 dkg kristálycukor
 ) 8 dl tej
 ) fél vaníliarúd kikapart belseje
 ) 10-12 szelet kalács vagy barhesz
 ) 5 dkg vaj
 ) egy darab narancshéj
 ) 2 evőkanál méz
 ) mellé: vaníliasodó

A sütőt előmelegítjük 180 °C-ra. A mákot összekeverjük a porcukorral. A tojássárgáját kézi (vagy elekt-
romos) habverővel fehéredésig keverjük a kristálycukorral. A 8 dl tejet a vanília kikapart magjával és 
a rúddal, valamint a darab narancshéjjal felmelegítjük. Állandó keverés mellett a tojásos keverékre 
öntjük, majd azzal együtt visszaöntjük a lábasba, és néhány másodpercig főzzük. A vaníliarudat és a 
narancshéjat eltávolítjuk. Kivajazunk egy 23 cm átmérőjű tortaformát (vagy jénait) vagy egyszemélyes 
hőálló tálkákat. Következik a rétegezés: egy réteg kalács, erre a vaníliás „öntet”, megvárjuk, amíg a 
kalács beszívja, ezt megszórjuk a cukros mákkal, néhány darabka vajat teszünk rá, majd némi mézet 
csurgatunk rá. Ezt addig folytatjuk, amíg van a hozzávalókból. A tetejére néhány forgács vajat teszünk. 
25-30 percig sütjük, amíg megpirul. Porcukorral meghintve, langyosan tálaljuk. Mellé adhatunk naran-
csos vaníliamártást, fagylaltot, vaníliával kikevert mascarponét vagy lágy tejszínhabot.

a gyerekorvos. Valószínűleg ebből fakad, hogy vidé-
ken „talpraesettebbek” a szülők. Azt gondolom, az 
igazság valahol félúton van, az viszont biztos, hogy 
a magyar emberek sokkal inkább aggódnak a gye-
rekeikért, mint saját magukért. Biztos vagyok ben-
ne, hogy ugyanaz a szülő, aki sokszor feleslegesen 
hozza el a gyermekét, a saját szűrővizsgálatait már 
nem végzi el ilyen komoly odafigyeléssel.

A gyermekorvoslás is 
folyamatosan fejlődik, 
bizonyos gyógyítási 
folyamatok ma már 
teljesen máshogy 
zajlanak, mint 
néhány évvel ezelőtt. 
Mennyire egyszerű a 
paradigmaváltás és a 
folyamatos megújulás?

Az egészségügy viszonylag 
gyorsan változik, a sebészetben 
pedig a technikai területen fi-
gyelhető meg a legnagyobb 
fejlődés. A 15 évvel ezelőtti ál-
lapotokhoz képest ma már szin-
te mindent meg tudunk oldani 
a laparoszkópos műtétekkel. A 
gyereksebészetben a legnagyobb újítás talán az, 
hogy ma már igyekszünk minél ritkábban operál-
ni, mert így a gyerekek is könnyebben gyógyulnak. 
Az internet is remek forrás a tanulásra, én magam is 
aktívan használom a közösségi médiát is a fejlődésre 
vagy a külföldi kollégákkal való tapasztalatcserére.

A média különböző felületeit pedig 
tanácsadásra és az ismeretek 
továbbadására is sikeresen használja. 
Hogyan lehet időt szakítani a 
megterhelő orvosi hivatás mellett 
arra is, hogy a chaten érdeklődő 
anyukák kérdéseire is válaszoljon?

Mindig is nagyon szerettem a digitális technológia 
adta lehetőségeket kihasználni, és számomra nem okoz 
gondot, hogy két beteg között, akár rendelési időben 

megválaszoljak néhány üzenetet. Ugyanígy azt sem 
érzem hatalmas tehernek, ha otthon leülök és megírok 
egy tájékoztatót például a fejsérülésekről, amit meg-
oszthatok. Jó érzéssel tölt el, hiszen azonnal pozitív 
visszajelzéseket kapok. Bár lassan akkora követőtábor 
gyűlik össze, hogy másodállásként foglalkozom ezzel, 
de nagyon élvezem. Persze a felelősségem is növekszik, 
de ez inspirál is, hiszen egyre mélyebb kutatómun-

kát kell végeznem, hogy biztosan 
a legfrissebb információkkal lás-
sam el a követőimet.

Mekkora problémának 
látja azt, hogy az 
interneten fellelhető 
információk alapján 
sokan öngyógyításba 
kezdenek? Nem hordoz 
magában veszélyeket 
az öndiagnosztizálás?

Nem tartom problémának, 
ha valaki az interneten utánanéz 
bizonyos tüneteknek és betegsé-
geknek. Én magam is először az 
interneten keresek rá, ha például 
egy új eszközt szeretnék vásárol-
ni. Persze a betegségeknél más a 

helyzet, de épp azért osztok meg ismereteket, hogy 
ha már rákeresnek a szülők, legyen hiteles forrás, 
ahol tájékozódhatnak. Ezen kívül ez nekem is se-
gítség, hiszen ha a szülő utánaolvasott bizonyos té-
máknak, és úgy jön ide, vagy épp nem jön ide, hogy 
tudja, mire érdemes figyelni, a gyógyítás is hatéko-
nyabb lehet. Úgy gondolom, a közösségi média egy 
hatalmas lehetőség az egészségügy számára, és en-
nek segítségével rengeteg fontos információ átadha-
tó. Így az orvosi munka is egyszerűsödhet, hiszen 
minél több tudást adok át a szülőknek, annál ke-
vesebb indokolatlan orvoslátogatással kell számol-
nunk. Mindenki hajlamos a legrosszabbra gondolni, 
de ebben az esetben is jobb, ha felkészülten érkeznek 
a rendelőbe, és inkább eljönnek egy megnyugtató 
vizsgálatért, mintsem hogy kétségek közt őrlődje-
nek, amíg eljutnak az orvosig. n
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Amikor e sorokat írom, csak az a biztos, hogy 
három hét múlva érkezik a Mikulás és hat 
hét múlva Karácsony lesz. Reméljük. Remél-

jük, hogy minél több család ünnepelhet egészségben, 
együtt, reméljük, hogy kevesebb lesz a beteg, hogy 
az őket ápoló orvosok és egészségügyi dolgozók is 
pihenhetnek egy kicsit, hogy lesz idő az ünnepre és 
egymásra. Reméljük, hogy kerül minden asztalra fi-
nomság és minden gyermeknek ajándék. Reméljük.

Jelen pillanatban minden bizonytalan, meddig 
járhatnak iskolába vajon a gyerekeink? Meddig le-
hetnek nyitva az üzletek? Meddig lesz munkája az 
embereknek? Meddig bírja az egészségügy a betegek 
ellátását? Meddig bírják az emberek a bezártságot, 
a korai sötétséget, az emberi kapcsolatok hiányát? 
Meddig lehetünk egészségesek, hogyan vészeljük át 
a betegséget, ha minket is elér? Meddig tart ki a tü-
relem, a hit és a szeretet?

Csendes adventre készülünk idén, de megpró-
báljuk megőrizni a várakozás izgalmát és az ünnep 
fényét ebben a félelmekkel nehezített világban is. 
Külön élő felnőtt gyerekeinknek minden napra ké-
szítettem egy pozitív üzenetet tartalmazó kártyát, 
ami az adventi kalendáriumba kerül a teafilter és a 
kocka csoki mellé. Itthon lakó gyerekeink is kapnak 
kedves ötleteket minden nap, bár a karácsonyi vásár-
ban tett látogatás idén sajnos nem szerepel a listán, de 
a párnacsata vagy a szőnyegen piknikezés mellett re-
mélem, egy séta belefér majd a kivilágított városban, 
ha a kijárási tilalom szabályai engedik. Lesz hétvégi 
sütisütés, lesz adventi mese esténként és újra karácso-
nyi dalokat fogunk énekelni és hallgatni. Készítünk 
adventi koszorút, feldíszítjük a házat és a kertet, és 
próbálunk mosolyt csalni a maszkok alá egy kedves 
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Mai napig a kedvenc ünnepem a karácsony, mert 
kötelező leállni, és a szürke hétköznapok – má-
ra elmebeteggé vált – rohanásából ki lehet egy 

kicsit lépni. De sajnos nem mindenkinek. A kórházi 
dolgozókon kívül van még számos hivatás, akik nem 
állhatnak meg, hiszen az ünnepek alatt is van feladat.

Édesanyám gyógyszerész. Nyugdíjasként a mai 
napig dolgozik, mert neki a gyógyítás a hivatása. 
Ő pedig ezt sok ezer kollégájával együtt évtize-
dek óta komolyan veszi, hiszen erre tettek esküt az 
egyetemen. A mai napig hajnalban megy a patiká-
ba, hogy előkészítse a terepet a fiatalabb kollégák-
nak, és várja a betegeket. Az emberek pedig jönnek 
egészségesen és fertőzötten egyaránt, a gyógyszer-
tár belső tere kicsi, anyám pedig már túl van a hat-
vanon. Vele együtt a húgom is ott áll a patikában, 
aki gyógyszertári szakasszisztensként szolgálja ki a 
betegeket nap mint nap. Keresztapám és nagyné-
ném pedig orvosként áll a betegek szolgálatában, és 
rajtuk kívül még számos családtagom és barátom 
dolgozik az egészségügyben. Én nem lettem orvos, 
sem gyógyszerész. Kultúrmunkásként dolgozom, 
és amióta ráomlott az emberiségre a pandémia, az-
óta egyfolytában a családomon jár az eszem. Ag-
gódom értük. Azon gondolkodom, hogy egy ilyen 
világjárvány idején mit tud tenni a közönséges földi 
halandó? És egyre csak azon gondolkozom, hogy az 
egészségügyi előírások következetes és pontos be-
tartásán túl semmit sem.

A korlátozó intézkedések még jó darabig érvény-
ben lesznek, és ha esetleg fel is oldják némelyiket, 
egyik pillanatról a másikra újra bevezethetik azo-
kat. Betartásuk pedig fontos, és életeket ment-
het. Az is biztos, hogy az amúgy is sötétebb téli 

időszakban most még nyomasztóbban hat. A fizi-
kai egészség mellett fontos a lelki egészség is, amire 
pedig remek gyógyír lehet a zene.

Kollégáimmal rengeteg koncertet rögzítünk és 
tesszük azokat elérhetővé a világhálón az emberek 
számára, remélve, hogy ezekkel a produkciókkal 
elviselhetőbb a bezártság. Az idősebb generációt 
pedig arra bíztatom, nem kell megijedni és idegen-
kedni az új felületek használatától! Kérjenek nyu-
godtan segítséget, esetleg továbbképzést fiatalabb 
rokonaiktól a videó- és zenemegosztók használatá-
ra, mert azok napi kezelése nagyon egyszerű, és jó-
val elérhetőbb áron van kulturális tartalom, mint az 
élő koncertek esetében. Követendő példaként min-
dig a nagymamámat hozom, aki nyolcvankilenc 
évesen a tizenöt dédunokájával napi szinten tartja 
online a kapcsolatot.

Az alábbi üzenetet Messengeren(!) írta nekem és 
a fiamnak egy online koncertünk után:

„Gratulálok Dávidkám, nagyon jó volt a mű-
sor, remekül volt összeállítva, szép volt és nívós! 
Jó volt látni, ahogy a fiaddal zenélsz! Köszönöm, 
hogy küldted az online jegyet, és megnézhettem élő-
ben. Áttettem a TV-re, így teljes volt az élvezet...”

Nálunk nagy hagyománya van a családi ünnepe-
ken a zenélésnek. Idén a gyermekeimmel a szoká-
sos karácsonyi koncertünk már biztos, hogy online 
lesz megtartva, de így legalább a família vidéki és 
külföldi tagjaihoz is el tudjuk juttatni majd az ün-
nepi muzsikát.

Egészséges, türelmes és áldott ünnepet kívánok 
Önöknek magam és a családom nevében! Apa n

szóval az utcán, ha már máshol nem lehet. Készítünk 
össze adománydobozokat is, mert ebben az évben saj-
nos még több család szorul segítségre alapvető dol-
gokban is és nem csak az ünnep napjaiban...

Az ajándékozás is átalakul idén, legalábbis ná-
lunk biztosan. Mindketten családi vállalkozásban 
dolgozunk, ezért testközelből érint minket a kisvál-
lalkozók nehéz helyzete, a bizonytalanság, ezért még 
fontosabbnak tartjuk, hogy támogassuk a hasonló 
helyzetben lévőket, vásároljunk helyi kézművesek-
től, termelőktől, kisboltból, piacról, lehetőleg hazai 
terméket. A multiknak valamivel könnyebb átvészel-
ni ezeket a hónapokat, de a „kicsik” nagyon nehéz 
helyzetbe kerültek, sokan a nyári és a karácsonyi vá-
sárokban szerzik a bevételüket, idén pedig egyik sem 
volt megtartva... Keressük meg őket, vásároljunk tő-
lük! #vegyélhazait

„Kedves Jézuska! Bizonyára tudod, én egy hat 
gyermekes család anyukája vagyok, a gyerekeim 
minden évben írnak leveleket az angyaloknak kü-
lönböző kívánságokkal. Idén én is tollat ragad-
tam, mert talán Te segíthetsz. Szeretném, ha a 
születésnapodat együtt ünnepelhetném a csa-
ládommal egészségben és örömben, arra kérlek, 
hogy a gyerekeink, a szüleink, a testvéreink és a 
Dédi is ott ülhessenek a karácsonyi asztalnál, és 
könnyeket csak a karácsonyfa fényei és a sze-
retteim szemének csillogása csaljon a szemembe. 
Kérlek, hozzál nekünk egy kis nyugalmat ebben 
az aggodalmakkal teli világban, egy kis békét eb-
ben az embertelen harcban és egy kis reményt 
ebben a bizonytalanságban. Hálás szívvel köszö-
nöm, ha teljesülhet a kívánságom! Anya” n

Küttel Dávid írása

Az angyalok 
csodákra képesek

Szonda Györgyi írása

Kedves Jézuska… 

anyaszemmel apaszemmel



Mióta nyilvánítanak természetvédelmi 
területté bizonyos tájegységeket, 
és ennek mik a feltételei?

A világ első védett természeti területe az Ameri-
kai Egyesült Államokban található Yellowstone 
Nemzeti Park, amelyet 1872-ben alapítottak. Ma-
gyarországon 1939-ben a debreceni Nagyerdő egy 
részének védetté nyilvánításával alakult az első ter-
mészetvédelmi terület. Egy terület védetté nyilvání-
tására bárki javaslatot tehet, az eljárás pedig abban 
az esetben indul el, ha a védelemre javasolt terület 
valóban rendelkezik természeti értékekkel. A védett 
terület létesítését minden esetben egyeztetés előzi 
meg, melynek során minden érdekelt (tulajdono-
sok, földhasználók, hatóságok, civil szervezetek) 
elmondhatja álláspontját. A védett természeti terü-
letek lehetnek országos, vagy helyi jelentőségűek – 
az előbbi esetben a védetté nyilvánítást a nemzeti 
park igazgatósága, utóbbi esetben a települési vagy 
fővárosi önkormányzat készíti elő.

Hányféle védett növény- és állatfajt 
tartanak számon Magyarországon?

A hazai védett növény- és állatfajok száma megkö-
zelíti a kétezret. Ebből a növények száma 733, az ál-
latfajoké 1178. A hazai védett fajok mellett számon 
tartjuk az Európai Közösségben természetvédelmi 
szempontból jelentős növény- és állatfajok körét is, 
ezek a Natura 2000 fajok. Valamennyi védett faj 
védettségét jogszabályban rendeli el a természetvé-
delemért felelős miniszter, értékük megállapítása pe-
dig az adott faj hazai veszélyeztetettsége, ritkasága 
alapján történik.

Mi különbözteti meg a nemzeti parkot 
a természetvédelmi területtől?

A hazai országos jelentőségű védett természeti terüle-
tek négy kategóriába sorolhatók a természetvédelmi 
törvény alapján. Ezek az alábbiak: nemzeti park, táj-
védelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti 
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Védd a 
természet 
sokszínűségét!

Ivan Anita és Szentkuty Nikolett írása Szentkuty Nikolett interjúja

emlék. A nemzeti park mindig nagyobb kiterjedésű 
területet jelent, amely több esetben teljes községek 
belterületét is magába foglalja, mint pl. a Duna-Ipoly 
Nemzeti Parkban Visegrád vagy Dömös. A termé-
szetvédelmi terület kisebb összefüggő terület, amely-
nek elsődleges rendeltetése egy vagy több természeti 
érték, illetve ezek összefüggő rendszerének a védel-
me. Ilyen pl. Budapesten a Sas-hegy, a Gellért-hegy 
egy része, vagy a Háros-sziget.

Az ország területének hány százaléka 
áll bizonyos szintű védelem alatt?

Az egyedi jogszabállyal védett országos jelentőségű 
védett természeti területek az ország területének 
9,1%-át teszik ki. A helyi jelentőségű védett ter-
mészeti területek aránya 0,45%. Az Európai Unió 
ökológiai hálózatát alkotó Natura 2000 területek az 
ország területének 21,39%-át teszik ki.

Mi a különbség a védett és a 
fokozottan védett fajok között?

A legveszélyeztetettebb fajok, szám sze-
rint 272, fokozottan védettek. A 
fokozott védelem egy-egy faj ese-
tében jelentheti azt, hogy veszé-
lyeztetettebb, ritkább, az adott 
régiót tekintve előfordulása 
különleges stb. E fajok egye-
deinek elpusztítása automa-
tikusan bűncselekménynek 
minősül. Fokozottan védett nö-
vényfaj például a pilisi len, amely 
csak hazánkban fordul elő, emiatt 
megőrzése a mi felelősségünk.

Miért fontos ezen fajok 
védelme, és melyek a legfőbb 
veszélyeztető tényezők?

A növény- és állatfajok védetté nyilvánítása kiemelt ol-
talmuk érdekében történik. A leggyakoribb veszélyez-
tető tényező valamilyen emberi tevékenység, amely az 

élőhelyük átalakulásához, megszűnéséhez, a természet-
szerű élőhelyek visszaszorulásához vezethet. Gyakori 
eset az élőhely beépítése útépítések, lakóövezetek vagy 
ipari parkok létesítése miatt. Veszélyeztető tényező a 
klímaváltozás is, mivel a szélsőséges időjárási körülmé-
nyekhez bizonyos fajok nem tudnak alkalmazkodni.

Hogyan segíthetünk a természeti értékek 
megőrzésében, illetve mi a teendő, ha 
bajba jutott veszélyeztetett fajt találunk?

A természeti területek és értékek megőrzésében úgy 
tudunk a legtöbbet segíteni, ha felelős viselkedést 
tanúsítunk a természetjárás során. Figyelembe vesz-
szük a védett területeken kihelyezett tájékoztató táb-
lákon írottakat, és fokozottan védett területen nem 
térünk le a kijelölt turista utakról. Tiszteletben tart-
juk mind az élő, mind az élettelen természeti értéke-
ket, a védett fajok élőhelyét nem károsítjuk, és nem 
rongáljuk a földtani értékeket, barlangokban talál-
ható képződményeket. Amennyiben aktívan sze-
retnénk közreműködni a védett természeti értékek 

helyzetének javításában, érdemes figyelemmel 
kísérni a nemzeti park igazgatóságok, 

valamint civil természetvédő szer-
vezetek honlapját, itt bizonyos 

időközönként önkéntes termé-
szetvédelmi munkákat hirdet-
nek a nagyközönség számára. 
Az ilyen munkák során szak-
emberek irányításával történik 
a munkavégzés, és a résztvevők 

megismerkedhetnek az adott te-
rület főbb természeti értékeivel, il-

letve az élőhely-kezelés céljával. 
Ha valaki sérült, védett állatfajt talál, 

célszerű értesítenie az egész ország területén 
található, az egyes kormányhivatalok illetékességi 
területén működő mentőközpontok valamelyikét, 
melyek listája megtalálható a magyar természetvé-
delem honlapján (www.termeszetvedelem.hu) is. n

Hazánkban számos különleges, ritka, épp ezért védett nö-
vény- és állatfaj él, amelyekkel az ország bármely pontján 
találkozhatunk. Fennmaradásuk mindannyiunk közös ér-

deke, ezért a Duna-Ipoly Nemzeti Park segítségét kértük a termé-
szetvédelemmel kapcsolatos kérdéseink megválaszolásában.

INTERJÚNK FOLYTATÁSÁT A 
SZIMPATIKA.HU-N OLVASHATJÁK
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Aperitif
Januári számunkban Sebestyén Mártával 
olvashatnak nagyinterjút. Szót ejtünk 
a Kassák Klubbeli kezdetekről, arról, 
hogy milyenek voltak nagy művészeink 
a mellettük felcseperedő kamaszlány 
szemével, szó lesz a ma már a 
Kossuth-díjas énekesnőnek országos 
népszerűséget hozó István, a királyról, 
de természetesen beszélgetünk a 
nemzetközi hírnevet megalapozó Deep 
Forest-dalról is, ami egyszerűen csak a 
Marta's song címet kapta. De érintjük az 
Angol beteg titkait is, és kiderül az is, mit 
írt Mártának Ralph Fiennes egy budapesti 
vacsora után.

Állítsuk meg a HIV-fertőzést!
1988 óta minden év december 1-jén tartják az AIDS világnapot, amikor a WHO kezdeményezésére a világ a HIV-fertőzöttekre figyel.

A HIV-vírus testnedvekkel terjed, Magyarországon a fertőzés leggyakoribb átadási módja a védekezés nélküli szex. Nem fertő-
zésveszélyes többek között a csókolózás, a puszi, a kézfogás, a közös pohár, evőeszköz vagy WC használata, ugyanis a levegőben, 
nyállal, illetve érintéssel nem terjed a vírus.

Ha megtörtént a HIV-fertőzés, a korai stádiumban általában influenzaszerű tünetek – rossz közérzet, láz, ízületi fájdalmak, 
torokfájás –, esetleg kiütések jelentkeznek. Ezek néhány nap vagy hét alatt spontán, kezelés nélkül megszűnnek. Az ezt követő 
tünetmentes időszak akár 5-10 évig is tarthat, a továbbadás szempontjából ez a legveszélyesebb szakasz, hiszen a fertőzött jól 

érzi magát, valószínűleg aktív szexuális életet él, így – ha nem védekezik óvszerrel – éveken át minden 
partnerét kiteszi a megfertőződés veszélyének. A fertőzött anya pedig a terhesség alatt a méhlepényen 

keresztül, szülés közben vagy szoptatás által az anyatejjel is megbetegítheti gyermekét.
Amikor az immunrendszer és a vírus egyensúlya megbomlik, fokozatosan megjelennek a visszatérő 

komolyabb tünetek, és gyógyszeres kezelés hiányában végül kialakul az AIDS-betegség, azaz a súlyos, 
életveszélyes immunhiányos tünetegyüttes.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos a védekezés, a szűrés és az aktuális 
HIV-státusz ismerete. Magyarországon kevesen járnak szűrésre, és sok esetben csak akkor 

derül fény a HIV-pozitivitásra, amikor a betegség már előrehala-
dott stádiumban van. A betegség korai szakaszában megkezdett 

kezelés hozzájárul az eredményes terápiához és az év-
tizedekkel meghosszabbított, teljes értékű élethez.FI
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Szóval telik a tél, búcsúzik az év, mindjárt vé-
ge. Amúgy nincs semmi. A csajok elvannak, 
maszkolnak és sikálják a kezüket, ahogy azt 

kell. De egyébként semmi.
Leírnám, ha lenne valami, tényleg, miért is tit-

kolnám, de nincs. Csak vagyunk, mint a befőtt. 
Pontosabban a körtebefőtt Márti spájzában, a csip-
kés szélű polcon.

Vagyis dehogy, nem Mártiéban, hanem akárki-
ében, mert spájza meg befőttje, meg csipkés szélű 
polca bárkinek lehet. Ha nem körte, akkor alma. 
Vagy barack. Mármint a befőtt.

De ezt csak jelképesen írtam, valójában nincs is 
semmiféle befőtt, főleg spájz nincs, nemhogy akár-
kinél, de Mártinál se. Nincs befőtt. Ha lenne, se 
mondanám meg. Mert mi közöm nekem a Márti 
spájzához, csipkés szélű polcához és körte befőttjé-
hez, ami talán cseresznye? Semmi! Annyira semmi, 
hogy még jelképesen se írhatok róla, mert ha tényleg 
csak vagyunk, mint a befőtt, akkor írjam azt, hogy 
a befőtt, úgy általában, minden vonatkozás nélkül, 
amibe egy picit se keveredik bele se a Márti, se a 
Pisti, se a Spiri, és főleg nem a Szaki.

Na jó, ezt nem csinálhatom! Nem írhatok egy tel-
jes cikket a semmiről arra hivatkozva, hogy tény-
leg nincs semmi, mert ha tényleg nem lenne semmi, 
akkor nem írnék cikket. A semmiről írni csak a leg-
nagyobb írók tudnak, de az ő semmijükből mindig 
kikerekedik végül valami, és a valami, az már vala-
mi. Én inkább elmondom szépen, hogy mi történt.

Egyik nap minden előzmény nélkül jelzett a gé-
pem, hogy videóbeszélgetést kezdeményezett valaki. 
Pontosabban valakik. De nem írom le, hogy kik, mert 
már titkos. Szóval négy darab valaki keresett éppen, 
és az a négy valaki nem mosolygott rám, mint régen, 
még csak nem is integetett, nem is csicsergett, hogy 
sziamia, nem is dobált puszit, hanem csúnyán nézett 
és konokul hallgatott. Majd az asztalok alól előkerült 
egy csomó újság, aminek mind az volt a címe, hogy 
Szimpatika Magazin, és mind pont ott volt kinyit-
va, hogy Társaslány rovat. Szóval itt. Ahol most Ön 
olvas, kedves Olvasó. És ez a négy valaki ledobta az 
újságokat az asztalra, és ütemesen csapkodni kezdte 
kis fertőtlenített kezével a rovatot, de beszéd még most 
sem hangzott el, csak a csapkodás rosszalló, fenyege-
tő és szeretetlen zaja, ami összerántotta a szívemet.

Szóval lebuktam.
Ezt ki is mondtam, vagyis ez volt minden, amit 

ki tudtam ejteni a számon, és úgy éreztem magam, 
mint a gimiben a kémia doga alatt, amikor a tanár-
nő észrevette, hogy az összes egyenlet meg vegyjel 
az előttem ülő gyerek széktámlájának hátlapjára 
van írva. Persze, mondhattam volna, hogy nem én 
írtam oda, hisz nem volt aláírva a nevem, de nem 
mondtam, mert a becsület az becsület, még ha be-
tyár is. Most se mondtam, hogy nem én írtam a 
cikkeket, már csak azért se, mert mindegyiknél ott 
van a nevem. Hanem egy nagy, kövér könnycsep-
pet hullattam ki a szememből, amit nem szándékos 
megfontolással csináltam, hanem jeges rémületem-
ben, hogy ezek engem többé nem fognak szeretni.

Mert hogy is szeretnének, ha azt hiszik, hogy ki-
beszéltem a magánéletüket, apró kis dolgaikat, pél-
dául hogy egyikük mindig mindent jobban tud, 
hogy másikuk egy igazi spirituális boszi, hogy a 
harmadiknál senki se tud finomabb körtebefőttet 
csinálni, és hogy a negyedik meg olyan, mint egy 
fiú, csak épp lány, és rettenetesen szeret egy fiút, aki 
viszont tényleg fiú, és akinek még a keresztnevét is 
felvette, de most nem mondhatom ki.

Megkezdődött hát a korbácsolásom, egymás sza-
vába vágva utálkoztak rám, hogy pletykás vagyok, 
meg áruló.

Aztán amikor egy picit ab-
bahagyták az ordibálást, hogy 
levegőt vegyenek, az egyikük, 
akiből mindig elsőre ömlik ki 
a bölcsesség, azt mondta, hogy 
amúgy csupa szépet írtam ró-
luk, és igazából meg kéne 
köszönniük.

Na, erre izgatott csend lett. 
Aztán vadul lapozgatni kezd-
tek, beleolvastak vagy harminc 
újságba, megsúgták egymás-
nak, mit tudtak meg a másik-
ról, még nevetgéltek is olykor, 
de csak titokban. Aztán elpa-
kolták az újságokat, és rám 
néztek.

– Szavazzunk! – ajánlotta Pisti, akinek nem 
mondhatom ki a nevét.

– Szavazzunk! – bólogatott Spirike, aki szintén 
nem megnevezhető.

– De miről? – kérdezte az a valaki, akinek ha 
befőttje lenne a csipkés polcú spájzban, és mond-
juk körte lenne, az lenne a legfinomabb körtebe-
főtt a világon.

– Hát arról – mondta a mély hangú, inkogni-
tóban őrzött izé... (amúgy Szaki, de pszt!), – hogy 
megtartjuk-e ezt az őrült, grafomán nőt a baráti 
körben, vagy kivetjük innen örökre.

– Megtartjuk! – kiáltotta Spirike felcsapva a ke-
zét, és végre rám mosolygott.

– Megtartjuk! – ismételték a többiek.
– Megtartjuk! – kiabáltam én is.
Jó, de csak mert zavarban voltam, és mert annyira 

örültem. De a szavazás eredménye ettől még érvé-
nyes maradt, a barátságunk nem csorbult, és béke 
szállt le karácsonyváró otthonainkba.

Azt hittem, ezzel le is zárult az ügy.
De nem.
Mert azonnal diktálni kezdtek, hogy legközelebb 

milyen ruciban, milyen sminkkel, mekkora rakott-
palacsintát kreálva szerepeljenek az újságban.

Vagyis pletykáljak ezentúl megrendelésre és ke-
mény cenzúra alatt? Na ne! n

Vág Bernadett írása

HIRDETÉS



Örülök, hogy a téli szünetre a tanárnő azt a fela-
datot adta, hogy ha már úgyis ráérünk, írjunk 
fogalmazást arról, hogy telik nálunk a kará-

csony. A mi családunk minden télen nagyon várja 
az ünnepeket, hogy végre alaposan kipihenje magát. 
Aztán valahogy mégis úgy alakul, hogy fáradtabban 
megyünk vissza a dolgunkra januárban, mint ahogy 
nekifogtunk a szünetnek. Az egész mindig úgy kez-
dődik, hogy „ha már úgyis...”.

Például amikor apukám nekifog az ablakpuco-
lásnak, anya azt mondja: „Ha már úgyis ott vagy, 
visszaszerelhetnéd a karnist így öt év után, amit 
apád letépett, amikor pokrócnak nézte a sötétítő 
függönyt, és magára húzta. Azt nem kérem, hogy 
visszavakold a kiszakadt faldarabot, nem vagy egy 
ezermester, de talán egy tiplit be tudsz fúrni. Nézz 
meg hozzá valami Youtube-videót! Kipróbálhatnád 
legalább a tavaly karácsonyra kapott, de még bon-
tatlan dobozban pihenő ütvefúródat. Ott van a ga-
rázsban, ahova nem tudunk beállni a sok »jó lesz ez 

még valamire« lom miatt.”
Erre apukám kicsit ingerülten azt mondja, hogy 

ha már anya úgyis lót fut mindenhová, hogy csinos 
legyen az ünnepekre (bár a süteménykészítésben 
lenne ilyen lelkes), elvihetné a macskát ivartalaní-
tani. Annyi kiscicát hirdetünk meg évente a Fa-
cebookon, hogy le fog csapni ránk a NAV, mint 
zugtenyésztőkre. Ideje lenne abbahagynia Milédi-
nek a párosodást.

Erre anya mondja, hogy ha már párosodás, apa 
ugyan fuvarozza már el azt a cirka kétszáz kajásdo-
boz fedőt a mamához, hogy összepárosítsa az ottani 
fedő nélküli dobozokkal. Egy lendülettel zoknikat 
is vihet párosítani az öreglánynak, ha már úgyis 
mindig panaszkodik, hogy olyan lassan telik a nap.

Persze idővel nagyi is ad feladatot, mert ha már 
szilveszteri partit rendezünk, rendezhetnénk egy 
normális hétköznapot is egyszer. Mert az mégsem 
járja, hogy a bátyám iskolai tornacipője 32-es, a 
lába meg már 40-es. Bár Gyuszinak egy éve csak 
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Nálunk az ünnepek

Sallai Ervin írása

Kevés olyan jeles nap van, amelyhez annyi szokás, hiedelem, 
jóslás kapcsolódna, mint a december 13-i Luca napjához. 
Úgy tartották, hogy ezen a napon a boszorkányok rontása 
ellen kell védekezni, ez ugyanis gonoszjáró nap.

A legismertebb hagyomány a Luca-szék 
készítése, amelyet ezen a napon kezdenek 
el faragni, kilencféle fából (kökény, bo-
róka, jávor, körte, som, jegenyefenyő, 
akác, cser és rózsa). Minden nap csak 
egyetlen műveletet lehet elvégezni, szö-
get nem szabad használni, és szentestére 
el kell készülnie. 

Szokás volt, hogy az éjféli misére ma-
gukkal vitték az emberek, a templom kü-
szöbén felálltak rá, így megláthatták a 
boszorkányokat a tömegben, akik szarvat 
viseltek. Azonban a leleplezett boszorkányok 
elől gyorsan el kellett menekülniük, ezért ha-
zafelé mákot szórtak szét: amíg a gonosz lelkek 
összeszedték, egérutat nyerhettek. A széket ez-
után el kellett égetni, ami egyúttal a boszorkányok 
eltűnését jelentette.

elméleti testnevelés órái vannak, mert beázott a tor-
naterem, ezért anya ettől ideges lesz. Meg is mond-
ja a nagyinak, hogy ha már annyira tudja, kinek, 
mit kéne csinálni, a kisfiának is elmagyarázhatná, 
hogy játsszon időnként a fiaival. Mert a gyerek nem 
olyan, mint a vasbeton házalap, amit egyszer meg-
csinál az ember, aztán az életben nem kell többet 
foglalkozni vele.

Így jön egyik „ha már” a másik után. Ki kell por-
szívózni a dög nagy kocsit, ha már fizetjük azt a ra-
kás törlesztőt havonta, pedig még milyen jól elment 
a régi kis piros micsupacsi. El kell menni bort vásá-
rolni, mert ha már egész szenteste a hülye rénszar-
vasos kötött pulcsiban kell jó pofát vágni nagyapa 
katonatörténeteihez, legyen apának is valami öröme. 
Nekem ki kell pucolni a hörcsögöm terráriumát, ha 
már az a büdös dög egész éjjel úgy hajtja a nyikorgó 
mókuskereket, hogy nem lehet tőle aludni. Reggel 
meg alszik a kis genyó, csak addig kel fel, amíg az 
ember kezébe harap. Gyuszi lehozhatná a szobájából 

a piszkos tányéro-
kat, ha már lejön 
új elemekért az 
Xbox-távirányító-
jába. Nagymama 
elintézhetné tele-
fonon a téves par-
kolási bírságot, ha 
már úgyis egész 
nap telefonál. Ne-
ki úgysem mer 
senki nemet mondani, még az unokázós csalók is 
inkább fizettek, csak ne kelljen több fényképalbu-
mot megnézniük. Nagypapa pedig tanulhatna ve-
lem a felvételire, ha már úgyis mindent jobban tud.

Így megy ez egész karácsonyig, amikor béké-
sen ülünk az asztal körül, esszük a rántott halat 
majonézes krumplival, és senkinek sem akaródzik 
felállni egész szenteste. Mert tudjuk, hogy akkor 
felhangzik, hogy: „Ha már állsz...”. n
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Játsszon velünk Facebook oldalunkon is a facebook.com/Szimpatika 
címen! Hónapról hónapra új nyeremények várják!

MEGFEJTŐ

* 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!

NYEREMÉNYJÁTÉKAINK
Decemberben is játsszon velünk!

Tisztelt Olvasóink!
Az elmúlt időszakban a SZIMPATIKA nevével visszaélések történtek!
Felhívjuk figyelmüket, hogy nyerteseinkkel minden esetben a szerkesztőségi telefonszá-
munkon keresztül vesszük fel a kapcsolatot, kizárólag a játékosok által megadott adatok 
egyeztetése és a nyeremény postázása céljából.
A nyertesek névsorát a szimpatika.hu/nyertesek oldalon az adategyeztetést követően köz-
zétesszük.
A nyeremények átvétele nem jár semmilyen költséggel a játékosok számára, és nem kötjük 
semmilyen egyéb feltételhez azok átadását. A nyereményeket minden esetben postai úton 
juttatjuk el a nyerteseknek, személyes találkozót nem kérünk.

Látogasson el a szimpatika.hu/jatekok oldalra, 
és a fiókjába való belépést követően* játszhat a 
játékainkon!
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MEGFEJTŐ
játékosaink között 

wellnesspihenést
sorsolunk ki! 

(a nyeremény a járványügyi korlátozások 
feloldása után vehető igénybe)

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

KVÍZ
játékosaink között

Olvasol nekem?
című könyvet

sorsolunk ki a Móra Könyvkiadó jóvoltából!

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



Újabb

NYEREMÉNYEK

HONLAPU
NKON

HÁZASODNI KÉSZÜL?
Találja meg velünk jövő évi esküvője helyszínét!

Játsszanak velünk havonta változó tematikus kvízeinken!

Részletek:
WWW.SZIMPATIKA.HU

Ha decemberben kitölti esküvői 

kvízünket, megnyerheti a lovasi 

Márffy Ház 25%-os kedvezményét, 

amelyet kifejezetten olyan pároknak 

kínálnak fel, akik még keresik a 

tökéletes helyszínt: a gyönyörű, 

Veszprém megyei településen 

meseszerű környezetben várják a 

párokat és a násznépet!


