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kinevezem magát a zenei vezetőnek... Na jó éjszakát!” 
És elmentünk mindketten a saját szobánkba.

Akkor kaptad meg ezt a 
padlásszobát?

Nem, ez a szoba akkor még nem létezett. 1994-96 
között volt a nagy felújítás a Víg fennállásának 100. 
évfordulója alkalmából. Azt megelőzően egy furcsa, 
széles sétány futott itt, fenn a tetőn, teljesen nyitott. 
Rendszeresen följártunk ide lábtengózni, és egyszer 
kirepült a labda az utcára, de azt még megúsztuk, 
mert csak egy busz tetején csattant. De másodszor-
ra már a járdán landolt, és akkor bejött egy ember és 
elkezdett kiabálni, hogy mégis mi folyik itt. Akkor 
vált világossá az igazgatóság számára, hogy mi sza-
bad perceinkben a tetősétányon lábtengózunk, és el-
vették a kulcsot. A felújítás idején a sétányt befedték, 
és 6-7 irodát alakítottak ki, például itt van a zongorás 
próbaterem, a gondnokság, a jelmezesek, hátul meg a 
diszpécserek – ez pedig az én kuckóm lett.

De akkor most hol lábtengóztok?
Hát ez az!!! Sehol!!!

Egyébként mozogsz, sportolsz 
valamit?

Hát... én uszodába szeretek járni... meg pihenni. 
Azt nagyon szeretek.

És gyakorolni?
Nagyon hamar rá kellett állnom a gyakorlásra, 

nem volt más választásom. Nem lett volna belőlem 
semmi, hogyha a mamám nem veszi komolyan a 
zenei tanulmányaimat. De egyébként szerettem is 
csinálni, mert 4 évesen, amikor elkezdtem, úgy érez-
tem, hogy ez csak egy játék. Az viszont elég hamar 
kiderült, hogy nem járhatok le focizni a többiekkel.

„Amíg te játszottál a téren, én 
billentyűket gyűrtem egy zongorán.”

Valahogy így... Aztán sokáig nem gyakoroltam, 
de a sors úgy hozta, hogy újra el kellett kezdenem. 
Tizenöt éve Zorán megkért, hogy tartsak meg he-
lyette egy Müpa koncertet. Pont akkor volt Dusán 

60, így ez egy jó apropónak tűnt. Azt gondoltam, ezt 
kapja tőlem a születésnapjára. De mivel abban ma-
radtunk, hogy szóló koncert lesz, így minden dalt 
egyzongorásra kellett visszaalakítanom, és ehhez na-
gyon sokat kellett gyakorolni. Akkor újra megszeret-
tem a gyakorlást. Egyedül lenni a színpadon, az nem 
ugyanaz, mint amikor mögötted van egy zenekar. 
Amikor csak te vagy meg a zongora, senkire nem szá-
míthatsz, hogy majd kisegít, ha fogy a levegőd, vagy 
majd lazítasz kicsit a gitárszóló alatt. Akkor minden 
másodpercben meló van. Az emberek pénzt adtak 
azért, hogy meghallgassanak. Rendesen kell dolgoz-
ni. Meg hát a lámpaláz is nagy úr.

Még mindig? Ennyi év után is?
 Én ezt nem tudom másképp elképzelni. Nem 

mondom, hogy ez egy erény, de én csak így tudok.

Visszatérve a gyerekkorodra, te 
azokat a dalokat játszogattad, amik a 
felettetek lévő lakásból, ahol Seress 
Rezső lakott, lehallatszottak?

Nem, ő mindig csak a Szomorú vasárnapot hall-
gatta. Minden nap, órákon át, 2-6-ig, egymás után 
feltette a Szomorú vasárnapokat, a dal különböző fel-
dolgozásait. Ma már ezernél is több felvétel lehet, 
Billie Holidaytól kezdve, Ray Charleson át Björk-
ig. Az övé nagyon izgalmas. Közben egy rémálom 
az eredeti szöveg, iszonyú giccs, de a sikert sose kell 
megmagyarázni.

A zeneigazgató úr – még március elején, mielőtt megállt volna a világ – az irodájá-
ban fogadott. De nem is iroda volt ez, hanem igazi padlásszoba, olyan hangszerek-

kel, amikkel csak múzeumokban találkozhat az ember, olyan festményekkel, grafikák-
kal, amelyek lemezborítónak készültek valaha, amikor ez a műfaj még képzőművészet-
nek számított. Színházi plakátok, fotók, könyvek, és fekete-fehér billentyűk mindenütt.

Mióta is vagy a Vígszínháznál?
1978 óta, akkor nevezett ki Várkonyi Zoltán. 

Ez öt évvel a Képzelt riport után volt. Bécsben lép-
tünk fel egy kamaraesten, Ruttkai Éva, Hegedűs 
D., Kern, Kútvölgyi Zsike, Bárdy és maga Vár-
konyi. Marton László volt a rendező, én pedig 
Ruttkai Évát kísértem, kellett egy zongorista, és 
szóltak, hogy ugorjak be. Akkor már ment a Kép-
zelt riport meg a 30 éves vagyok, tehát sokat voltam 
a Vígben, ismertek...

...és tudták rólad, hogy ez a srác nem 
csak „amolyan je-je zenész”, hanem tud 
tisztességesen is muzsikálni, például 
le tud kísérni egy Ruttkai Évát?

Igen, akkor már volt ilyesmiben gyakorlatom. A 
bécsi előadás után Kern „szólóestjére” gyűltünk ösz-
sze az egyik hotelszobában. Andris elkezdett dumál-
ni, hülyéskedni, parodizálni és mindenki zokogott a 
röhögéstől. Várkonyi is ott volt, és amikor végül elkö-
szöntünk, akkor azt mondta, ott Bécsben, a szálloda 
folyosóján, hogy „Azt gondoltam, hogy holnap Pesten 

Kalmár András interjúja
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Vajon ez minden idők legnagyobb 
magyar slágere?

Azt gondolom, hogy igen. Nem hinném, hogy 
van olyan magyar dal, amit ilyen sok világszám 
előadó elénekelt. Közel 90 éve íródott... de még min-
dig készülnek belőle újabb és újabb variációk.

Ha már szóba kerültek az előadók és a 
dalaik... Az embernek az az érzése, hogy 
amikor másoknak írsz, kifejezetten 
személyre szabod a dalt, azt méretre – 
vagy inkább lélekre – készíted...

Hát... nem is tudom, valahogy én így működőm. 
Nem tudnék erről valamiféle elméletet gyártani, plá-
ne nem, így utólag. Amikor Zorán annak idején azt 
mondta, hogy velem akar dolgozni, elkezdtem hallani 
valamit, amit együtt csinálhatnánk és akkor elkezd-
tünk erről beszélgetni. Mert mit szeret egy énekes? Azt, 
ha olyan dalt kap, ami nem adható másnak. Olyan dal 
kell neki, ami csak az övé. Amikor egy dalkezdemény 
mocorogni kezd, akkor már tudom, hogy kié lesz.

Az első hangtól kezdve...?
Amikor az Egyszert írtam, sokáig nem mutattam 

meg Magdicskunak, csak szöszöltem a szövegével. 
Csak másfél év után hozakodtam vele elő, akkor 
Magdicsku meghallgatta, és rácsapott. Azt mondta: 
„Ez az enyém, Pici bácsi!!!”. Pontosan azt mondta és 
azon a hangon, ahogy elképzeltem.

De neki is szántad?
Persze, csak neki. Másnak ez nem való.

Az előadóid mindig tudják, mindig 
értik, hogy miről szólnak a nekik írt 
dalaid?

Azt gondolom, igen. Oláh Ibolyával dolgoztam 
bő 2 évet a Voltam Ibojka c. könyves CD-n. Ez 28 
dal, ebből körülbelül húsz az, ami vers, és vannak 
köztük nagyon nehéz szövegek is. Volt olyan, hogy 
meg kellett kérdeznem a költőt, hogy biztosan jól 
értem-e, hogy mit is akar itt és itt mondani... Aztán 
szerettem volna Erdős Virág Legszebb vers c. költe-
ményét dalba foglalni, de elsőre túl hosszúnak tűnt. 
Rájöttem arra, hogy nem bírom beletuszkolni ab-
ba a dalkeretbe, amit elképzeltem. Kiválogattam tíz 
versszakot és csak a magam kedvére egy kis zenét ír-
tam rá. Átrendeztem a sorrendet is és kihagytam az 
összes Balatonos szakaszt.

„Kizárásos alapon, legszebb vers a 
Balaton”

Az az. Tudtam, hogy ezzel nem állhatok egy költő 
elé, helló, csak kettétéptem a versét, szétcincáltam, 
de aztán összeraktam, ahogy nekem jó, nem baj?

Aztán pont ez történt, nem bírtam szabadulni a 
verstől, aztán, mikor meghallgatta, Ibolyka nagyon 
akarta a dalt, hát megszereztem Erdős Virág szá-
mát, felhívtam, bemutatkoztam, és megkérdeztem, 

hogy megengedi-e, hogy a verséből egy dalt csinál-
jak. Megengedte. Akkor elmondtam neki, hogy mit 
műveltem a versével. Ő meg nagyon aranyosan azt 
mondta, hogy igazán kíváncsi. Aztán meghallgatta 
és azt mondta, mehet.

Hogy döntöd el, hogy te írod a 
szöveget, felkérsz-e a megírására 
valakit, vagy egy már létező versből 
születik a dal?

Az mindig a dalon múlik. A dal kiadja, hogy 
van-e a fejemben valamilyen szöveg. Azt gondolom, 
hogy azok, akikkel együtt kezdtük – Zorán, Katona 
Klári – nem énekelték volna el a dalaimat, ha nem 
érzik azt, hogy az Övék.

És beszélnünk kell az inspirációról is, hiszen az 
énekes inspirálja a szerzőt. Az emberek hajlamo-
sak azt hinni, hogy egy Falusi Mariannak szóló 
dal becserélhető egy Oláh Ibolyának írt számra, 
vagy egy Rúzsa Magdi dalt énekelhetne Ibolya is... 

Az első „kötetemben” – ez volt a Parti Nagy La-
jossal közös Rutinglitang – van egy Taormina c. 
dal, és amikor megírtam, számomra tök nyilván-
való volt, hogy Váczi Esztert fogom rá felkérni, 
aki ugyan még az életben nem énekelt velem, de 
ebben én csak őt hallottam. Vettem a bátorságot 
és fölhívtam.

Az előbb említetted édesanyádat... Ő 
inspirált?

Hmm.... Nem tudom. Nagyon sok dolog ő tőle 
visszhangzik bennem, ő nevelt, mert a papám olyan 
sokat dolgozott, hogy mire hazaért, este lett. Vásár-
csarnoki árus volt, hajnali 3-kor elment, 6 órakor 
zárt a csarnok, mire itthon volt, én már meg voltam 
nevelve. Este hétre készen voltam!

Nem is volt korábban zenész a 
családban?

Senki.

Rúzsa Magdi:
„Ő PONTOSAN TUDJA, HOGY MELYIK 

DALT KINEK ADJA, ÉS MIÉRT... A MA-
RIKA NÉNINÉL IS VAN EGY DAL, AMIRE 

ÉN VAGYOK IRIGY... ÉS KÖZBEN TUDOM, HOGY 
ÉN MÉG NEM VAGYOK OTT... ÉS BÁR A SZÍVEM 

KIUGRIK, OLYAN SZÉP AZ A DAL, DE BIZTOS, HOGY 
A MARIKA NÉNI AZ Ő TAPASZTALATÁVAL A HÁTA 

MÖGÖTT MÁR EGÉSZEN MÁST TESZ BELE, MIT AMIT 
ÉN TENNÉK BELE, MOST. EZ A DAL A PART...”*

Oláh Ibolya:
„AMIKOR KETTEN VAGYUNK A 

SZÍNPADON, AKKOR ÉRZEM MAGAM A 
LEGESLEGBIZTONSÁGOSABBAN. TUDOM, 

HOGY OTT VAN, TUDOM, HOGY FIGYEL, IRÁNYÍT, ÓV, 
MIKÖZBEN ZENÉLÜNK, ÉS EZ NAGYON-NAGYON 

FONTOS. ÉS NEM SZÁMÍT, HOGY MENNYIEN 
VANNAK. OLYANKOR MINDIG AZT ÉRZEM, HOGY 

CSAK MI VAGYUNK OTT, KETTEN. IGAZÁBÓL 
HÁRMAN, MERT PICI BÁ’, A ZONGORA MEG ÉN.”*



Oláh Ibolya, Marika néni, Magdicsku. 
Mind a hármukkal volt külön 
színházi esemény, lett könyv, lemez... 
Merre futnak az utak ezután?

Én megtettem a dolgomat, úgyhogy szépen visz-
szahúzódom a homályba, a lányok meg maradnak 
elöl a fényben. Persze továbbra is együtt dolgozunk, 
nyilván ad hoc alapon, semmiféle megtervezés nincs. 
Magdicsku új Lélekcirkusz lemezéről még alig hallot-
tak az emberek, az még friss darab. Ibolyka nagyon 
szépen indult el a Voltam Ibojka könyvvel, és benne 
a lemezzel. Falusi Marika néni lemeze, a 13 dalunk 
is szintén nagyon sikeres volt, de az már 3-4 évvel 
ezelőtt jelent meg.

Viszont a Voltam Ibojka elindított egy folyama-
tot, ami oda vezetett, hogy Bíró Krisztával írunk egy 
estet, az lesz a címe, hogy Női posta, és ha minden 
jól megy, akkor a Marczibányi Téri Művelődési Köz-
pont ősszel be is fogadja a produkciót. És akkor lesz 
Ibolykának egy ilyen estje is. Mert egy van már ne-
ki, az Ibolyántúl.

(Ja, és hát mondják a barátaim, hogy Ibolyka 
kezd egyre jobban gitározni, és nagyon jó nótá-
kat ír. De nekem nem mutatja meg. Pedig ma is 
találkoztunk...)

Az elmúlt évtizedben rettenetesen 
fontossá vált a vizualitás, te 
pedig nagyon haladsz a korral, 
koncertjeiden világszínvonalú a 
színpadkép, a fények, a mozgó és 
állóképek, a táncosok, a díszletek 
egyaránt egységet képeznek. Ugyanez 
a látványvilág köszön vissza a 
könyveidben, lemezborítóidon. 
Hogyan lesz a Presser-univerzum 
ilyen egységes?

Sárvári Enikő és Vető Gábor a „képfelelősök”, 
nem is tudom, hány éve működünk így együtt. 
Ha egy nagykoncertről van szó, nekem rettene-
tesen fontos, hogy az ő munkájuk együtt lüktes-
sen a zene szerkezetével... Nehéz a dolguk, nem 
mindegy, hogy mit kap egy vizuális artista, ha 
élő zenére kell alkotnia. Engem borzasztóan ér-
dekel minden, ami arról szól, hogy hogyan tud a 
zene illeszkedni, összeolvadni, akár tánccal, akár 
vetített képpel, vagy csak a fények játékával. Egy 
csomó ellentétes vélemény szól arról, hogy hogy 
kell a rockzenének kinézni a színpadon, milyen 
legyen egy látványterv, hogy épüljön fel a szín-
pad, de vannak olyan művészek, akik meg tudják 
azt csinálni, hogy a látvány, lehet akár szemkáp-
ráztató is, de mégis csak a zene mögé kerül. Én 
ennek a híve vagyok.

Ugyanakkor az egyzongorás koncertjeimnél ra-
gaszkodom hozzá, hogy ne legyen semmilyen vizu-
ális kiegészítő. Azokon a pillanat hatására változik a 
zene, tökéletes szabadságra van szűkségem.
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Falusi Mariann:
„HA VAN OLYAN DAL, AMIBEN AZT 

LÁTJA, HOGY ÉN VAGYOK A NYERŐ, AZT 
BIZTOS NEKEM FOGJA ADNI, DE OTT VANNAK MÉG A 
TÖBBI CSAJOK, IBOLYKÁNAK CSAK OLYAN DALOKAT 
ÍRT, AMI CSAK IBOLYKÁNAK VALÓ, MAGDICSKUNAK 

MAGDICSKUS DALOKAT ÍR, ÉS OLYANOKAT, HOGY 
ÉN MAJD MEGŐRÜLÖK, ANNYIRA IRIGYLEM...”*

Te szoktál zenét hallgatni? Nyilván, 
úgy nem, ahogy egy átlagember, de 
akkor mégis, hogyan?

Persze, de azt utálom, ha csak úgy szól valami, 
nekem a zene nem lehet háttérzene. Azt gondolom, 
hogy az a típusú zenehallgatás nem nekem való.

Ugyanakkor rengeteg zene van, és el kell fo-
gadjam, hogy ez életünk kísérő zajává vált, és hát 
– finoman szólva – nem minden dal hordoz fontos 
üzenetet.

A fogorvostól az autószerelőig mindenki egész 
nap zenét hallgat, viccelődve szoktam mondani, 
hogy irigylem őket, mert sajnos én munka közben 
ezt nem tehetem meg.

A zenehallgatás nekem igazi kaland, imádom, 
ahogy a YouTube elvisz ismeretlen területekre. 
Ahányszor egy dalt meghallgatsz, az oldalsó lista 
megváltozik. És azok a kis fényképek sokszor na-
gyon inspirálóak. A kép nagyon sokat tud adni a 
zene mellé, megmozdulnak tőle a dolgok, legbelül. 
Hagyom magam sodródni. Régi rockzenét is hall-
gatok néha, de csak azért, mert van úgy, hogy azt 
érzem, bizonyos dolgokra már nem emlékszem pon-
tosan... és akkor meghallgatok mondjuk egy Traffic 
lemezt, mert az 50 évvel ezelőtti felvétel még min-
dig zseniális; meg szívesen hallgatok Beatlest, mert 
az örök; meg Led Zeppelint, mert felülmúlhatatlan, 
mert már akkor jobban játszottak, mint azóta bárki. 
De nincs bennem nosztalgiavírus.

Szóba hoztad a Beatlest, ami már 
nem lesz, és sajnos LGT sincs többé. 
Hogyan lehet azt épp ésszel elviselni, 
hogy ahogy megyünk bele a korba, 
elfogynak mellőlünk a barátaink?

Nagyon sok rossz hír ér, szinte nap mint nap, nem 
tudok tanácsot adni. De ezt kell viselni, nincs másik 
ösvény. „Na bumm, ma épp te mégy el innen”– ír-
ja Parti Nagy.

„Az ugrabugra hóhoz egynyári némafilmen/ 
mind elmegyünk, na bumm, ma épp te mégy el in-
nen/ hol forrón és puhán kering a vattazápor/s válik 
a nyár, fehér bohóc a cirkuszától”.

Na jó, de akkor a finálé legyen vidám. 
Befejezhetnénk úgy a beszélgetést, 
hogy elmeséled, hogyan vitték el a 
kutyasétáltató gyerekek a Padlást a 
Broadwayra...

Amerikai barátaink gyerekei kutyákat sétáltat-
tak szívességből, és az egyik kutyatulajnak, aki már 
volt valaki a Broadwayen, elmondták, hogy ők meg-
nézték az összes nagy zenés darabot, az Oroszlánki-
rálytól a Harry Potterig, sőt azt is látták, ami most a 
legnagyobb siker, a South Park alkotóinak showja, a 
Mormonok könyve. Nekünk nehéz felfogni épp ésszel, 
micsoda elképesztő látványvilág, technika és milyen 
fantasztikus művészek garantálják ott a kasszasikert. 
És kérdezte az ember, mi tetszett a legjobban? És a 
srácok azt mondták, hogy A padlás. Merthogy az is-
kolai szünetben itthon is jártak és látták A Padlást a 
Vígben, és az jobban tetszett nekik, mint az összes 
New York-i szuperprodukció.

És ez valahogy nem hagyta nyugodni a Bro-
adway-embert, szerzett egy feliratos videót, és azt 
megmutatta egy másik producernek is, aztán eljöt-
tek Pestre, és tetszett nekik a dolog, úgyhogy már 
voltunk is New Yorkban, dolgozgattunk, sőt, voltak 
olvasópróbák... Szóval lehet, hogy lesz ebből vala-
mi. És lehet, hogy nem. Köztem és az egyik produ-
cer közt most épp mosolyszünet van, mert a fordítás 
egyes részei nekünk, eredeti szerzőknek nagyon nem 
tetszenek, és ez roppant kényes téma.

Majd meglátjuk. n
*Elhangzott a Presser Gábor 2018-as Aréna koncertjéről 
készülő dokumentumfilmben – © LocoVox.  
info: www.pressergabor.hu
Az énekesnőkről készült fotókat Tyukodi László készítette.



10

Hogyan 
csillapítsuk 
a fájdalmat?
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Május elsejétől újra vénykötelessé 
váltak az ibuprofén-tartalmú 
készítmények. Miért volt szükség erre 
az intézkedésre, milyen veszélyeket 
rejt magában ez a hatóanyag?

Az ibuprofén hatóanyag az úgynevezett nem szteroid 
gyulladáscsökkentő gyógyszercsalád tagja, amely közel 
60 éve van forgalomban. Enyhe és középerős fájdalom 
csillapítására, gyulladás kezelésére és a láz csökkenté-
sére használjuk. 2006-ban vált ismertté, hogy a nem 
szteroid gyulladáscsökkentők alkalmazása – nem egy-
forma mértékben – fokozza a szívinfarktus és a szélütés 
kockázatát. Egy másik nagy tanulmány is alátámasz-
totta, hogy napi 2400 mg-nál magasabb dózisban az 
ibuprofén a trombózisos események fokozott kocká-
zatával társul. Ennek ismeretében Nagy-Britannia in-
dítványozta, hogy az Európai Gyógyszerügynökség 
(EMA) felülvizsgálati eljárást indítson. Az adatok tel-
jességének áttekintése után az EMA Farmakovigilan-
cia Kockázatértékelő Bizottsága megállapította, hogy 
az ibuprofén magas napi összdózisa fokozza a szívin-
farktus és a stroke kockázatát, ami nem figyelhető meg 
1200 mg-nál alacsonyabb napi adag esetén.

Ezek alapján – a betegbiztonság érdekében – az OGYÉI 
indokoltnak tartotta a vény nélkül elérhető ibupro-
fén-tartalmú gyógyszerek esetén a napi adag 1200 
mg-ban történő maximalizálását, illetve az olyan készít-
mények vénykötelessé történő átsorolását, amelyeknél a 
biztonságos dózis túllépésének veszélye fokozott, ilyenek 
a magas, 600 és 800 mg hatóanyag-tartalmú tabletták. 
Az ibuprofén sajátossága ugyanis, hogy vérszintje ha-
mar lecsökken, 2-3 óra a felezési ideje. Ebből következik, 
hogy a fájdalomcsillapító hatása gyorsan elmúlik, és nem 
tart 12 órán át. A biztonságos napi 1200 mg megtartása 
a 600 vagy 800 mg-os ibuprofén készítményekkel nem 
valósítható meg, hiszen, ha visszatér a fájdalom, a beteg 
mindenképpen bevesz egy újabb tablettát. Ezért nem 
megoldás a napi kétszeri bevétel előírása.

Ki dönthet arról, hogy mely 
készítmények esetén indokolt 
vényhez kötni azok felhasználását?

Minden tagállam nemzeti gyógyszerhatósága, 
Magyarországon az Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Intézet dönt a gyógysze-
rek kiadhatóságáról. A mérlegelés szempontjait az 
52/2005. számú EüM rendelet tartalmazza, tehát 
jogszabályban rögzített, hogy melyik gyógyszer 
vényköteles és mi adható vény nélkül.

Elsősorban milyen típusú készítmények 
tartalmazzák ezt a hatóanyagot?

Ibuprofént a fájdalom- és lázcsillapítók tartalmaz-
nak. Bizonyos gyógyszerek csak önmagában, míg 
mások az ibuprofén mellett egyéb hatóanyagot is tar-
talmaznak. A kombináció főként a megfázás keze-
lésére ajánlott. Gyerekeknek is adható a hatóanyag 
szirup formájában.

Milyen gyakorisággal bukkantak fel a 
mellékhatások a lakosság körében?

A klinikai vizsgálatokon kívül a mellékhatásokról 
akkor szerez a hatóság tudomást, ha azt az egészség-
ügyi szakemberek vagy a betegek, a hozzátartozók 
bejelentik. Sajnos Magyarországon nagyon alacsony 
a jelentési hajlandóság, ezért a klinikai gyakorlatban 
a mellékhatások előfordulásának valódi gyakorisá-
gát nem lehet megadni. Ráadásul eddig vény nél-
kül lehetett hozzájutni az összes ibuprofén tartalmú 
gyógyszerhez, és a vény nélkül kapható gyógyszerek-
kel kapcsolatban még kevesebb visszajelzés érkezik.

Milyen más hatóanyagokkal 
helyettesíthetőek az ibuprofént 
tartalmazó gyógyszerek?

Azoknak, akik eddig ibupro-
fén-tartalmú láz- és fájdalom-
csillapítót használtak, nem kell 
változtatniuk. Közel 50 ibupro-
fén-tartalmú készítmény továbbra 
is vény nélkül kapható. A maxi-
mális 1200 mg napi adagban pár 
napig szedve biztonságos a keze-
lés. A szívinfarktus és stroke koc-
kázata a tartósan, nagy adagban 
történő szedés esetén nő meg. Er-
re elsősorban gyulladáscsökkentő 
kezelésnél, pl. reumás ízületi be-
tegség fennállásakor van szükség. 
Ekkor is lehet ibuprofént szed-
ni, de az orvosnak kell felmérnie 

dr. Szentiványi Mátyás

Amikor erős 
fájdalmat 

érzünk, először 
a gyógyszeres 
fióktól remélünk 
megoldást. Ám 
nem mindegy, 
melyik gyógy-
szert milyen 
mennyiségben 
juttatjuk a szer-

vezetünkbe. Arról, hogy bizonyos 
hatóanyagok miért válnak vény-
kötelessé, és hogy ki dönthet a 
gyógyszerek felhasználhatóságá-
ról, dr. Szentiványi Mátyást, az 
Országos Gyógyszerészeti és Élel-
mezés-egészségügyi Intézet fő-
igazgatóját kérdeztük.

Szentkuty Nikolett interjúja



A május 1-jétől vénykötelessé 
vált gyógyszerek listáját megta-
lálják a szimpatika.hu oldalon.

a betege szív-érrendszeri állapotát és előírni a keze-
lést. Ezért lettek a magas hatóanyag tartalmú készít-
mények vénykötelelesek. A beteg kórtörténetének és 
szív-érrendszeri kockázatának ismeretében az orvos-
nak kell döntenie, hogy ibuprofént vagy másik gyul-
ladáscsökkentőt ír fel a mozgásszervi panaszokra.

Okozhat-e függőséget ez a hatóanyag?

Egyértelműen nem okoz függőséget.

Korábban épp azok a hatóanyagok 
voltak vénykötelesek, amelyek most 
felhasználhatóak az ibuprofén helyett. 
Mi indokolta a rendelkezés enyhítését, 
mennyiben tér el ezek működési 
elve az ibuprofénhez képest?

Minden bizonnyal arra gondol, hogy egyes metami-
zol hatóanyag-tartalmú készítmények nemrégiben 
ismét vény nélkül kaphatóvá váltak. A metamizol-
nak elenyésző a gyulladáscsökkentő hatása, viszont 
erősebb fájdalom- és lázcsillapító. Éppen ezért nem 
arról van szó, hogy most az ibuprofén helyett a másik 
hatóanyagot tartalmazó gyógyszert kellene szedni, 
hanem mérlegelni szükséges, hogy mely tünetek áll-
nak előtérben, mi okozza azokat, majd ennek megfe-
lelően kell gyógyszert választani. Fontos hozzátenni, 
hogy a láz-, fájdalom- és 
gyulladáscsökkentők kö-
zé még nagyon sok egyéb 
hatóanyag is tartozik. 
Egy részük vény nélkül 
is kapható, mások vény-
hez kötöttek. A gyógyítás 
művészete éppen abban 
áll, hogy meg kell találni 
az adott páciens számá-
ra a leghatékonyabb, és 
egyben a legkisebb koc-
kázatot jelentő gyógy-
szert, figyelembe véve 
azt, hogy nem vagyunk 
egyformák.

Akik krónikus betegségük miatt szednek 
nagy mennyiségben ibuprofén-tartalmú 
készítményt, továbbra is elérhetik 
azt, amennyiben háziorvosukkal 
felíratják? Mi változik a gyakorlatban?

Természetesen a háziorvosok, illetve más szakorvo-
sok továbbra is fel tudják írni a magasabb hatáserős-
ségű, vagyis 600 és 800 mg hatóanyag-tartalmú 
ibuprofén-gyógyszereket. A gyakorlatban annyi vál-
tozik, hogy nem a betegnek kell „meghatároznia” a 
saját szív-érrendszeri kockázatait, illetve valószínűsí-
tenie, hogy probléma nélkül szedheti a gyógyszert, 
hanem az orvosa ítéli azt meg. Ugyancsak az orvos 
dönt arról, hogy meddig szükséges a gyógyszer sze-
dése, meddig folytatható a terápia kockázat nélkül. 
A vénykötelessé történő átsorolás előtt az OGYÉI 
konzultált a háziorvosokkal is. Egy nem reprezenta-
tív mintán végzett felmérés azt mutatta, hogy a házi-
orvosok háromnegyed része nagyon fontosnak vagy 
fontosnak tartja, hogy nyomon tudja követni betegei 
nem-szteroid gyulladáscsökkentő-szedését. n
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Elindult a Táncszínház 
online programja

A ajánlja

Különleges filmvetítéssel és koncerttel készül Novák Péter és az Etnofon

A Gyémántbéke című dokumentumfilm 
az I. világháború befejezése és a 
trianoni békediktátum centenári-
uma okán, de személyes apropó-
ból készült: kevesen tudják, hogy a 
Kimnowak zenekar Gyémánt című, 
számtalan feldolgozást megért slá-
gerét annak idején a dalszövegíró, 
Novák Péter nagyapjának hábo-
rús drámája ihlette. A film zenei 
szövetét az eredeti dal újraér-
telmezése adja, míg a ripor-
tok a zenész közreműködők 
– Ferenczi György, Küttel Dá-
vid, valamint Kardos-Horváth 
János társszerző – személyes 
benyomásait dokumentálják, 
mikozben fiatalok reflektálnak 
a látottakra, szubjektív aspek-
tusból mutatva meg Ma-
gyarország legnagyobb 

sorstragédiáját a Várkert Bazár Új Világ szü-
letett című kiállításának kulisszáiban.

A film premierjére a Várkert Bazár 
online felületein kerül sor.

A filmet megelőzően Novák Péter 
és az Etnofon Zenei Társulás játszik, 

mint azt az eredetileg tervezett be-
mutatón is tették volna. A rendkí-
vüli helyzetre tekintettel ezúttal 
karanténkoncerten szólalnak meg 
Kiss Ferenc, a zenekar szelle-
mi vezetőjének dalai, felidézve 
a legendás Vízöntő és Kolinda 
világzenei formációkat, illetve a 
törekvést, hogy a kulturális össze-
tartozás (bármily közhelyes is) ne 
ismerjen határokat, nemzetiségi 
ellentéteket...

A különleges koncert a zene-
kar közösségi és videómegosztó 

felületein lesz látható június 4-én.

Hiányzik a kedvenc táncelőadásod? Kíváncsi vagy, mit 
hallgatnak a táncosok és a koreográfusok? A karan-
ténos-koronavírusos időszakban egyre több kreatív 
ötlet születik a közösségi élmény életben tartására, 
ezért a Nemzeti Táncszínház is elindította friss ze-
nei válogatását a Spotify-on, valamint az NTSz ON 
vetítéseit.

Keddenként és csütörtökönként a Nemzeti Táncszín-
ház Facebook- és YouTube-csatornáján felvételről 
láthatók korábban rögzített táncelőadások a ma-
gyar táncélet kiválóságainak tolmácsolásában. Ez-
zel egyidőben hétről hétre friss zenei válogatásokkal 
várják az érdeklődőket a színház Spotify-csatornáján, 
melyet előfizetés nélkül is elérhetnek az érdeklődők. 
A népzenétől kezdve a komolyzenéig, a jazztől a kor-
társ műveken át a gyermekdalokig, valamennyi zenei 
műfaj képviselteti magát a folyamatosan megújuló, 
különleges playlisten.
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Milyen különleges szabályok 
vonatkoznak a járványhelyzetben 
egy fogorvosi rendelőre?

A hétköznapi szabályokhoz 
– maszk- és kesztyűviselés, 
rendszeres kézmosás – képest 
jóval szigorúbb és sokrétűbb 
előírásokról beszélhetünk. 
A cél az egészségügyi ellá-
tással összefüggő lehetséges 
fertőzések megelőzése, terje-

désének megakadályozása. Emiatt elengedhetetlen a 
használt eszközök, a kezelőegység fertőtlenítése, steri-
lizálása, védőruházat – így maszk, szemüveg, egyszer 
használatos gumikesztyű – használata. Így próbáljuk 
a lehető legalacsonyabbra csökkenteni az ún. kereszt-
fertőzés kockázatát, tehát azt, hogy a fertőzés betegről 
betegre, netán az egészségügyi dolgozók és a bete-
gek között terjedjen. Fertőtlenítésre általában alko-
holos alapú fertőtlenítőket használunk, az eszközök 

teljes csíramentesítését jelentő sterilizáláskor pedig az 
adott eszközt magas hőnek és gőznyomásnak, sugár-
zásnak vagy nagyon erős kémiai anyagnak tesszük 
ki. Bármely módszert is használják, a protokoll sze-
rint végbement művelet után a műszer nem tud fer-
tőzést közvetíteni.

A legsúlyosabb korlátozásoknak 
vége, de a koronavírus továbbra is 
itt van, és egy ideig még itt is lesz 
velünk. Miként foghat hozzá egy 
fogorvos ebben a helyzetben akár a 
legegyszerűbb vizsgálathoz, műtéthez?

A biztonságos fogorvosi ellátás nem csak páciense-
ink, de a kezelőszemélyzet érdeke is. Cseppfertőzés-
sel terjedő kórokozóról lévén szó, a fogorvosi rendelő 
különösen kockázatos helyszínnek tekinthető ilyen 
téren: az orvos és a páciens szoros, direkt kontaktus-
ban vannak, bizonyos eszközök használatával – ilyen 
például a légfúvásos turbina fúróberendezés vagy az 

ultrahangos fogkőleszedő is – úgynevezett bioa-
eroszol, azaz fertőzött vízpára képződik, ami akár 
órákon át a levegőben lebeghet, és fertőzheti a keze-
lőhelyiségben lévő tárgyakat, embereket. Ezek hasz-
nálatát célszerű kerülni. Emellett egy banális, nem 
sürgősségi panasz miatti páciens-orvos találkozó is 
növeli az úgynevezett keresztfertőzés kockázatát. Az 
eddigieknél szigorúbb, rendszeres felületi fertőtlení-
tés mellett olyanokra is figyelünk, hogy például a 
váróban és a mellékhelyiségben is naponta többször 
fertőtlenítjük a felületeket, kilincseket, a mellékhe-
lyiségben fertőtlenítő hatású kézmosót helyeztünk 
ki, illetve az egyébként a várakozást megkönnyítő 
sajtótermékeket, logikai játékokat átmenetileg nem 
helyezzük ki. És már a telefonos időpontfelvétel al-
kalmával igyekszünk csökkenteni a rizikót. A ren-
delőben pedig, a kezelés megkezdése előtt, egy még 
alaposabb triázs kérdőív kitöltése is szükséges, amely-
nek célja az írásos dokumentáción kívül szintén an-
nak kiderítése, fertőzött-e a beteg. Emellett különféle 
teszteket is alkalmazhatnak.

Mi történik, ha valaki koronavírusos, 
de olyan komoly fogászati 
problémája támadt, hogy az 
ellátása tényleg nem várhat?

A koronavírussal gyaníthatóan, vagy bizonyítható-
an fertőzött páciensek kezelése a megszokottnál ha-
tékonyabb védőruházatban, szigorúbb fertőtlenítési 
körülmények között zajlik, lehetőség szerint egy el-
különített kezelőben.

Mit tehet otthon, akinek nem 
sürgősségi, de kellemetlen fogászati 
panasza támad, például kiesik a 
tömése, leesik a koronája, ugyanakkor 
a jelenlegi helyzetben nem tudja 
fogadni a fogorvos, netán nem 
szívesen megy el a rendelőbe?

Jellemző, hogy fogászati panaszaink mindig pont a 
legrosszabbkor fordulnak elő velünk, amikor a leg-
kevésbé várjuk. Ezek az említett esetek a törvényi 

szabályozás szerint sem tartoznak az azonnali, sür-
gősségi ellátást igénylő beavatkozások közé, ameny-
nyiben nem jelentkeznek fájdalmak. Ha azonban a 
kiesett tömés vagy korona alatt a fog élesen fáj ráha-
rapásra, netán hidegre-melegre elhúzódó fájdalmat 
érzünk, fel kell keresnünk a rendelést.

És ha nem ilyen tragikus a helyzet?

Ha kiesett egy fogból a tömés, de a fog nem érzékeny, 
figyeljünk rá jobban oda. Ez azt jelenti, hogy gyak-
rabban, alaposabban tisztítsuk minden étkezés után. 
Nagyon fontos szem előtt tartani, hogy a hagyomá-
nyos kézi vagy gépi fogkefék feje valószínűleg nem 
képes megfelelően tisztítani azokat az apró réseket, 
amelyek egy tömés kiesése után keletkezhetnek, ezért 
speciális kiegészítőkre van szükség: egycsomós fog-
kefére, fogköztisztító kefére, fogselyemre. Ezek segít-
ségével olyan helyekre – fogközökbe, üregek sarkába 
– is be tudunk férkőzni, amelyek a hagyományos 
fogkefék számára nem hozzáférhetők. Ha félbema-
radt kezelés miatt ideiglenes tömés van a fogban, ter-
mészetes jelenség, hogy a rágás hatására a teteje egyre 
inkább lemorzsolódik, lekopik. Ha teljesen kiesik az 
ideiglenes tömés és a fog panaszmentes, akkor szin-
tén a fokozott tisztítás, lepedék és ételmaradék eltá-
volítása a feladat. Amennyiben egy folyamatban lévő 
gyökérkezelés miatt ideiglenesen lezárt fogból esik ki 
a tömés és a fog nem fáj, érdemes lehet egy kismére-
tű, szorosra gyúrt, új vattagombócot tenni a fogüreg 
nyílásába minden étkezés előtt, hogy megakadályoz-
zuk a gyökércsatornákhoz vezető üreg étellel történő 
eltömődését. Utóbbi ugyanis akár gennyes gyulla-
dáshoz is vezethet. Ha egy fogról leesik a korona, 
az elsődleges kérdés szintén az, hogy az alatta lévő 
fogcsonk fáj-e, vagy panaszmentes. Előbbi esetben 
ideiglenesen, ha az esztétika vagy a hangképzés mi-
att mégis vissza kell helyeznünk a fogcsonkra, akkor 
a korona belső felszínének megtisztítása, kiszárítá-
sa után műfogsorrögzítővel tudjuk segíteni a pótlás 
fennmaradását. Semmiképpen nem javasolt pillanat-
ragasztó, illetve egyéb, nem szövetbarát háztartási 
ragasztókat használni a koronák visszaragasztására, 
mert ez káros az egészségre. n

A páciens és az orvos 
közös érdeke a biztonságbiztonság
A koronavírus-járvány a hétköznapi egészségügyi ellátást is igencsak megnehezíti. 

Mire kell tekintettel lennie egy fogorvosnak és betegének, ahol már egy vizsgálat 
esetében is szoros kontaktusra van szükség? Dr. Molnár Bálint fogorvossal, parodonto-
lógus szakorvossal beszélgettünk. 

Dr. Draveczki-Ury Ádám interjúja

Dr. Molnár Bálint
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Vény nélkül kapható gyógyszer SAHU.RHIN.19.10.0422 (2019.10.30.)

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

hatóanyag: tramazolin

A Rhinospray Plus gyorsan és hosszú órákra 
szabadítja fel a légzést.

207 Ft/ml

Rhinospray Plus 1,265 mg/ml oldatos 
orrspray  10 ml
Rhinospray Plus 1,265 mg/ml oldatos 
orrspray  10 ml

EP2 070 Ft

Vény nélkü

forgalmazza: SA
1045 Budapest
Telefon: (+36 1
Gyógyszerinform
(+36 1) 505 00

hatóanyag: tra

A Rhinos
szabadítja

207 Ft/ml

RhinoRhino
orrspraorrspra

22 0

RhiRhi

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszerVény nélkül kapható gyógyszer OSDZ1388/01.19PM-HU--20-00003

forgalmazza: Johnson & Johnson Kft., 
1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.

forgalmazza: Sandoz Hungária Kft. 
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 43. 

hatóanyag: tetrizolin-hidroklorid

hatóanyag: naftifin

hatóanyag: diklofenák-dietilamin

A szem kisebb irritációinak tüneteként 
jelentkező kötőhártya-duzzanat és 
vörösség átmeneti, tüneti kezelésére.

Gyorsan enyhíti a viszketést és 
már napi 1x-i használat mellett 

képes elpusztítani a 
bőrgombák széles körét. 

A gél csillapítja az ízületi- és 
izomfájdalmakat akár 12 órán 

keresztül és csökkenti azok 
gyulladását. Könnyen nyitható 
kupakja az ízületi gyulladásos 

betegek számára lehetővé teszi a 
könnyű használatot.

120 Ft/ml

79,3 Ft/g29,2 Ft/g

Visine® Classic 0,5 mg/ml oldatos szemcsepp  
15 ml
Visine® Classic 0,5 mg/ml oldatos szemcsepp  
15 ml

Exoderil® 10 mg/g krém
30 g
Exoderil® 10 mg/g krém
30 g

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

EP1 800 Ft

EP2 380 FtEP4 380 Ft
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= Egészségpénztári kártyára isEP

Vény nélkül kapható gyógyszerÉtrend-kiegészítő készítmény**

Vény nélkül kapható gyógyszer

89_20204_prol

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

hatóanyag: Ginkgo biloba

Hatékony gyógyszerkészítmény az 
időskorral összefüggő szellemi 
hanyatlás és az életminőség 
javítására enyhe fokú demenciában 
szenvedőknek.

Kolinnal és természetes 
eredetű növényi összetevőkkel. 
A kolin és az articsóka 
támogatják a normál 
májműködést, a zöldtea kivonat 
pedig segít fenntartani a vér 
megfelelő koleszterinszintjét.

Gyulladáscsökkentő és helyi 
érzéstelenítő fogzáskönnyítő 
fogínygél csecsemőknek és 

kisgyermekeknek, kizárólag helyi 
kezelésre. Már az első fogak 

kibújásától.

148 Ft/db42 Ft/db

177 Ft/g

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

Proliver tabletta
30 db
Proliver tabletta
30 db

Dentinox® fogínygél gyermekeknek
10 g
Dentinox® fogínygél gyermekeknek
10 g

EP4 440 Ft1 260 Ft

EP1 770 Ft

VénVénny ny ny ny nélkélkü

177 Ft/g

TebofTebof
30 db30 db

ablettaabletta

10 g10 g

1 7

DenDen fogínygél gyermekeknekfogínygél gyermekeknek

Vény nélkül kapható gyógyszer

Étrend-kiegészítő készítmény**Étrend-kiegészítő készítmény**

PM-HU--20-00003

PORC202006SZIMTVCAL202006SZIMTV

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

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

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

hatóanyag: macskagyökér-kivonat

Növényi gyógyszer, amely 
természetes hatóanyagával 
(441,35 mg macskagyökér 
száraz kivonat) enyhítheti az 
alvászavarokat.

Alkalmazása javasolt az ízületi 
porcok megfelelő működéséhez, 
a benne lévő C-vitamin hozzájárul 
a megfelelő kollagénképződés-
hez, ezen keresztül a porcok 
megfelelő működéséhez.

Komplex támogatás a csontok 
egészségéért, 7 hatóanyaggal, 
köztük 800 mg kalciummal 
(2 filmtablettában). A kalcium 
szükséges a normál csontozat 
fenntartásához.

66 Ft/db

54,9 Ft/db46,8 Ft/db

Baldivian® Night bevont tabletta
30 db
Baldivian® Night bevont tabletta
30 db

Béres Porcerő Forte filmtabletta
60 + 60 db
Béres Porcerő Forte filmtabletta
60 + 60 db

Béres CalciviD 7 filmtabletta
60 db
Béres CalciviD 7 filmtabletta
60 db

EP1 980 Ft

6 590 Ft2 810 Ft
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A KORONAVÍRUS 
magyarországi terje-
désével kapcsolatos 

legfrissebb információk elérhetők 
a koronavirus.gov.hu
oldalon.

Maradj itthon,
nyaralj itthon
a Szimpatikával!

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

**Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.

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

Az akció 2020. június 1-jétől 30-áig, illetve a készlet erejéig tart. Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

JÚNIUSI AKCIÓ

leg
a k
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Kozmetikum

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

Nyugtatja és regenerálja a bőrt, 
miközben vízlepergető, 
légáteresztő alapja védő réteget 
képez az irritáló anyagokkal 
szemben.

17,8 Ft/g

Sudocrem® krém
125 g
Sudocrem® krém
125 g

EP2 230 Ft

A KORONAVÍRUS

assa el a betegtájéko
gyógyszertárakban elfogadott egész

®® krémkrém

Vény nélkül kapható gyógyszerÉtrend-kiegészítő készítmény**

Vény nélkül kapható gyógyszer

PM-HU--20-0000388_20204_neom

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

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

hatóanyag: ibuprofén

hatóanyag: ciklopirox

Hatékony fájdalomcsillapító, 
lázcsillapító, gyulladáscsökkentő 

hatással. Akár 10 perc alatt 
elkezdi csillapítani a fájdalmat. 

A fájdalomcsillapító hatás 8 órán 
át tart.Magnézium galagonyával és 

káliummal! Galagonya 
kivonata támogatja a 
perifériás vérkeringést, a 
kálium pedig részt vesz a 
normál vérnyomás 
fenntartásában.

Körömgomba kezelése hatékonyan 
és egyszerűen: napi 1×-i használat, 
körömreszelés nélkül.

126,6 Ft/db43,8 Ft/db

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

NeoMagnizum keringés tabletta
50 db
NeoMagnizum keringés tabletta
50 db

Kitonail® 80 mg/g gyógyszeres körömlakk  
3,3 ml
Kitonail® 80 mg/g gyógyszeres körömlakk  
3,3 ml

EP2 025 Ft2 190 Ft

EP4 995 Ft

= Egészségpénztári kártyára is kEP

Vény nélkü
hatóanyag: ci

Körömgo
és egysz
körömres

4 9

80 mg/g gyó80 mg/g gyóógyszeres körömlakkógyszeres körömlakkKitonKiton

Étrend-kiegészítő készítmény**

Orvostechnikai eszköz*

Vény nélkül kapható gyógyszer OSDZ1388/01.19

forgalmazza: Oriental Herbs Kft.

forgalmazza: Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, 
Gyömrői út 19-21. Gyógyszerbiztonsági Osztály: 

+36-1-505-70-32, drugsafety@richter.hu

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

hatóanyag: 
cink-hialuronát

hatóanyag: loperamid

Hatóanyagai támogatják a 
fogyókúrás diéta 
eredményességét, a 
testsúlykontrollt.

Horzsolásra, vágásra, égési sérülésekre, diabéteszes fekélyekre, 
vagy pattanásos bőr kezelésére!

Heveny, hirtelen kialakuló hasmenés tüneteinek (beleértve a 
hasi diszkomfortérzés, puffadás, görcsök) kezelésére.

28,1 Ft/db

95,3 Ft/g

59,3 Ft/db

Jiangzhi Tongshu San Forte 
Szűztea kapszula  80 db
Jiangzhi Tongshu San Forte 
Szűztea kapszula  80 db

Curiosa® sebkezelő gél
15 g
Curiosa® sebkezelő gél
15 g

Lopedium® 2 mg kemény kapszula
30 db
Lopedium® 2 mg kemény kapszula
30 db

EP1 430 Ft

EP1 780 Ft2 250 Ft

mg kemény kapszulamg kemény kapszulan Forten Forte LopeLope

Étrend-kiegészítő készítmény** Étrend-kiegészítő készítmény**90_20204_apet

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

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

Összetevői segítséget nyújthatnak 
azoknak a gyerekeknek, akiket olykor 
nehéz rávenni az evésre, ugyanis 
édeskömény kivonata étvágygerjesztő, 
ánizs kivonata pedig segíti az emésztést.

A szabalpálma kivonat és a 
tökmagolaj – hozzájárulnak az 
alsó húgyúti rendszer és a 
prosztata megfelelő működésé-
nek fenntartásához, valamint a 
maximális vizeletáramlás 
támogatásához férfiaknál.

16,6 Ft/ml 67,5 Ft/db

Apetister junior Málna-feketeribizli ízű oldat  
100 ml
Apetister junior Málna-feketeribizli ízű oldat  
100 ml

Saballo Complex lágy kapszula
60 db
Saballo Complex lágy kapszula
60 db

4 050 Ft1 660 Ft



Az autizmus szó hallatán sokaknak talán 
elsőre a Dustin Hoffman alakította eső-
ember, Raymond jut eszébe, aki bizarr vi-

selkedésével sok nehézséget okoz testvérének a már 
szinte klasszikussá vált filmben. A főszereplő bizo-
nyos tekintetben jól ábrázolja az autizmust, ebben 
a cikkben azonban részletesebben megismerkedünk 
a jelenséggel, így láthatjuk, hogy valójában sokfajta 
megjelenési formája lehetséges.

Legelőször fontos kiemelni, hogy autizmus 
esetén nem egy olyan diagnosztikai kate-
góriáról beszélünk, ami mindent vagy sem-

mit jellegű, sokkal inkább egyfajta kontinuumról 
(spektrumról), melyben a tünetek rendkívül vál-
tozatos kombinációban fordulhatnak elő, illetve 
súlyosságukat tekintve is különbözőek lehetnek. 
Természetesen vannak közös tünetek, jellemzők 
is, ám ezek minden embernél egyéni mintázatok 
formájában jelennek meg. Nagyon széles spektrum 
tehát az, amit autizmusnak nevezhetünk, beleért-
ve a beszélni képtelen, önállótlan személyt épp-
úgy, mint a „kicsit furcsa” embert, és e két véglet 
közt számtalan átmenet található a súlyosság fo-
kát tekintve.

Magyarországon a ’80-as évek végétől be-
szélünk az autizmusról. Az Autizmus Ala-
pítvány definíciója szerint „az autizmus 

szociális, kommunikációs kognitív készségek minősé-
gi fejlődési zavara, amely az egész életen át tartó fogya-
tékos állapotot eredményezhet. Ez lehet igen súlyos, 
járulékos fogyatékosságokkal halmozott sérülés, illet-
ve többé-kevésbé kompenzált (ritkán jól kompenzált) 
állapot”. A populáció kb. 0,5%-át érinti, nemi eloszlás 
tekintetében 3-4-szer gyakoribb a fiúk körében. Ha-
zánkban kb. százezer ember él autizmussal. A legtöb-
ben az egész életük folyamán támogatást, segítséget 
igényelnek, de vannak, akik önálló életre is képesek.

Az autizmus veleszületett, idegrendszeri fej-
lődési zavar, mely genetikailag meghatáro-
zott. Autistáknál másként szerveződik az 

agy struktúrája, másként működik a gondolkodás 
és viselkedés, mely befolyásolja a szociális beillesz-
kedést, az önellátás mértékét és összességében véve 
az életminőséget, és noha nincs kihatással az élet-
tartamra, fogyatékosság társulhat hozzá. Az autiz-
mus tehát önmagában nem fogyatékosság, nem is 
egy stagnáló állapot, sokkal inkább az egészségestől 
eltérő fejlődési útként értelmezendő.

Az autizmus minden esetben jellemezhető egy 
ún. diagnosztikus triásszal: a szociális kap-
csolatok és a kommunikáció minőségi za-

vara, beszűkült, sztereotip viselkedés és érdeklődés.

A diagnózis felállításához gyermekpszichiátri-
ai vizsgálat szükséges. A részletes anamné-
zis, fejlődéstörténet átbeszélése, a viselkedés 

megfigyelése, a kórtörténet, a szülőkkel, pe-
dagógusokkal való megbeszélés mind 
lényeges eleme a diagnosztikának, 
fel kell térképezni ugyanis, hogy 
a tünetek az otthoni és más 
környezetben, kortársak és 
felnőttek társaságában mi-
ként jelentkeznek.

A sajátos nevelési 
igény megállapítását 
követően határozzák 

meg a szakemberek azt, hogy 
szükséges-e a gyermek speciális 
intézményben való oktatása-nevelé-
se, vagy integrálva történhet mindez. Az 
autizmushoz gyakran társulnak tanulási nehézsé-
gek, illetve más betegségek is (pl. ADHD, epilepszia, 
Tourette-szindróma, ürítési zavarok stb).

Az autista gyermekekre jellemző a beszédfej-
lődés valamilyen zavara, a kommunikációs 
szándék nélkül történő beszéd, a gesztusok 

és mimikai jelzések hiánya. Az ilyen gyermekek alig 
vesznek fel szemkontaktust, a metakommunikáci-
ós jelzéseket nem képesek értelmezni. Kortársaikkal 
legtöbbször nem, vagy alig játszanak. Jellemző még 
az echolália, a hallottakat visszhangszerűen ismétel-
getik. Mozgásukban ugyancsak ismétlődő elemek 
figyelhetők meg, gyakori például a repkedéssze-
rű végtagmozgás. Minden közlést szó szerint értel-
meznek, tehát pl. esetükben a vicc nem működik. 
Az élményeiket nem tudják társaikkal megosztani. 
Érzékszerveik speciálisan működnek: vagy túl érzé-
kenyek, vagy érzéketlenek, ezért aztán nagyon za-
varhatják őket bizonyos intenzitású hangok, vagy 

ódzkodnak a testi kontaktustól, öleléstől, bizonyos 
felületű tárgyakat nagy előszeretettel tapintanak, fog-
dosnak, vagy valamilyen állagú ételtől kifejezetten 
viszolyognak. Ragaszkodnak az állandósághoz, vál-
tozásra, kudarc hatására szorongással, vagy dühki-
töréssel reagálnak. Nem jelenik meg a szimbolikus 
játék, sokszor magányosan tevékenykednek, vagy ér-
deklődésük csak valamilyen szűk körre korlátozódik. 

Idegenekkel szemben viselkedésük ugyancsak 
szokatlan: bizonyos esetekben túlságo-

san kedvesek, máskor kifejezetten 
elutasítók. Édesanyjukról a leg-

több esetben nehezen levá-
laszthatók. Érzéseiket ritkán 
kendőzik mások előtt, a má-
siknak való szándéktulajdo-
nítás ugyancsak hiányzik 
működésükből.

Viselkedésük sokszor 
indokolatlannak tű-
nik, például gyakran 

spontán hangkiadások figyelhetők 
meg, ám ez sokszor éppen valamilyen 

hirtelen, a gyermek számára megdöbbentő vál-
tozás eredménye lehet. Viselkedésükre jellemző az 
együttműködés hiánya, mely a fentebb felsoroltak 
következtében értelemszerűen nem egy szándékolt, 
eltervezett dolog.

Az autizmust gyakran csak későn diagnoszti-
zálják, sokan úgy élik le az életüket, hogy so-
ha nem derül ki számukra, pontosan milyen 

nehézségekkel is küzdenek. Általában akkor kerül sor 
a kivizsgálásra, ha valamilyen viselkedéses jegy za-
varóvá válik, nehézséget, problémát okoz a személy 
vagy környezete számára. Általában 2-5 éves kor közt 
a leginkább szembetűnőek a problémák, iskolás kor-
ban kevésbé, majd serdülőkorban ismét erőteljeseb-
ben jelennek meg – utóbbi esetében a szembesülés 
folyamata is elindul. Bármikor is történik a diag-
nosztizálás, fontos kiemelni, hogy a nevelhetőség, 
taníthatóság képessége nem vész el, a készségek, kom-
petenciák fejlesztésére mindig van mód. n

Az 
autizmusról 

őszintén
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Március közepén még azt hittem, 
megjelenik az áprilisi lapszám és 
leírtam, amit azon a napon érez-
tem, amikor először maradtunk 

otthon. Azóta eltelt két hónap, május közepe van, és 
utólag úgy érzem, nagyon idillinek képzeltem az itt-
hon töltött időt. Ezt gondoltam akkor:

„Amikor ezeket a sorokat írom, éppen egy teljesen 
új élethelyzet első napjának reggele van, 6.30-kor 
nem Dávidkámnak könyörgök, hogy vegyen cipőt 
és induljon a buszhoz, uzsonnát sem pakolok a ki-
készített dobozokba, a gyerekeim alszanak, én pedig 
próbálom elképzelni, hogyan fogunk élni a követke-
ző hetekben.

Ami egy héttel ezelőtt volt, érvényét vesztette, ami-
lyen terveink voltak, azok teljesen átalakultak. Jelen 
pillanatban nem tudjuk mi lesz egy hét múlva, de pár 
nap vagy óra alatt is megváltozhat újra az életünk. 
Fontos a gyerekekkel megbeszélni, hogy rendkívü-
li helyzetben vagyunk, szeretném, ha tisztán látnák 
ennek jelentőségét, tudniuk kell, hogy nem vaká-
ción vannak, és érezniük kell, hogy együtt fogjuk 
felállítani a következő hetek keretrendszerét. Látni-
uk kell, hogy nincsenek erre bevett szokások, együtt 
fogjuk kialakítani, és bizony nem biztos, hogy zök-
kenőmentes lesz. Sajnos mi nem tudunk mától 0-24 
órában itthon lenni velük, mindkettőnknek muszáj 

munkába menni, de mindent megteszünk, hogy mi-
nél kevesebbet legyenek egyedül. A máskor is otthon 
tanuló családoktól átvesszük a napirend használatát, 
mert nem csúszhatnak szét a napjaink, szükségünk 
van keretekre. Megtartjuk a hétköznapok-hétvégék 
különbözőségét, lesznek tanulóidők, szabad levegőn 
mozgással töltött »mindennapos testnevelés« órák, 
lesz minden nap művészeti óra zenével, rajzzal és lesz 
idejük minden nap szabad játékra, bekuckózós olva-
sásra, de bevesszük a napi rutinba a közös háztartá-
si segítséget, különös figyelmet fordítva a megfelelő 
tisztaságra.

Fontosnak tartom a nagyszülőkkel való kapcsolattar-
tás kérdését is, hiszen rájuk fokozottan vigyáznunk 
kell, de tudom, hogy az dobja fel a napjaikat, ha lát-
hatják az unokákat, ezért többször küldünk videót, 
fotót és megtanítjuk őket a FaceTime használatára.

Minden kedves olvasónak kívánok egészséget, csa-
ládja körében eltöltött tartalmas együttlétet, próbál-
juk megtalálni ebben a rendkívüli helyzetben is a 
hála érzését, és mondjunk el egy imát az egészség-
ügyben dolgozókért, az országért, a világért. Pró-
batétel ez mindannyiunk számára, alkalmazkodás, 
alázat, kreativitás, rugalmasság, az egyéni érdekek 
háttérbeszorítása, okos segítségnyújtás, kitartás, jó-
zan gondolkodás, türelem, ezekre van most szüksé-
günk... Vigyázzunk egymásra és magunkra!”
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A mai napon pedig erről tudok beszámolni:

Őrült szerencsésnek tartom magunkat, hogy el-
költöztünk a budapesti társasházi lakásunkból, és 
volt lehetőségük a gyerekeknek minden nap a sza-
bad levegőn játszani a saját kertünkben, a tanulóidő 
szüneteiben tíz perc ugrálás a trambulinon sokszor 
megváltás volt. Az első hetek digitális oktatásnak 
nevezett rendszere kegyetlenül megtépázta az ide-
geimet, levelet is írtam a pedagógusoknak, melyből 
idéznék egy részletet:

„Nektek nagyon nehéz lehet átállni egy ilyen ok-
tatásra, nekünk pedig lehetetlen ilyen gyorsan be-
rendezkedni otthontanulásra, munka mellett, több 
gyerekkel, több iskola rendszerével. Mi az elmúlt 
napokban mindent megtettünk, órákat ültünk a 
gyerekeink mellett, de 5 óra alatt sem jutottunk a 
kapott feladatok végére. Olyan ez most, hogy csak 
házi feladat van, órákig. Nagyon nehéz, mert nem 
vagyunk pedagógusok, nyelvtanárok pedig végképp 
nem, sokan nem is beszélünk németül. Közben vé-
geznünk kell a munkánkat home office-ban, vagy 
távol a gyerekektől, stresszes munkahelyen. Néhá-
nyunknak kérdéses lett a megélhetése, a csőd szélére 
került a vállalkozása, felfordult az egész élete, mégis 
próbálunk segíteni a gyermekeinknek, és csak este 
esünk kétségbe...

A feladatok elolvasásához is a szülők eszközeire van 
szükség, amin lehet, hogy éppen dolgoznia kéne, de 
nyilván mindent a tanulásnak rendelünk alá. Pró-
báljuk önállóságra szoktatni őket, de egyedül nem 
tud órákat tanulni egy alsós kisgyerek. Hiányoztok 
nekik, mi nem pótolhatjuk a munkátokat, nem ér-
tünk hozzá és félünk, hogy elmegy a kedvük, ha 
folyton azzal nyaggatjuk őket, hogy még milyen 
sok lecke van.

Kérünk Benneteket, ne próbáljatok úgy haladni, 
mint az iskolában, ez a jelen helyzetben nem fog 
menni, és csak feszültséget generál a szülők-gyere-
kek-pedagógusok tengelyen, amire most nagyon nin-
csen szükség.

Kérjük, hogy lassítsatok, az eddig általatok átadott 
anyag gyakoroltatása legyen az elsődleges cél, mert azt 
tudják egyedül is csinálni. Az új tananyagot megpró-
báljuk átvenni, de egyszerre csak kevesebbet tudunk, 
mint Ti egy iskolai tanórán. Vannak családok, ahol 
több gyermek tanul egyszerre, képzeljétek el, hogy ezt 
így milyen sok idő és energia minden gyerekkel átven-
ni minden nap munka és háztartás mellett...”

Napi szinten előfordul most is, hogy egyszerre kell egy 
egyetemistának, két gimnazistának, egy felsősnek és 
egy alsó tagozatosnak teljesíteni különböző felülete-
ken, ehhez ugye ennyi okoseszköz is szükségeltetik, 
mert egyszerre kell Teams, Zoom, Classroom, KRÉTA, 
Skype, Messenger, FaceTime, Redmenta, Learning-
Apps, Gmail, mindehhez pedig megfelelő internet-
szolgáltatás is kell. Legfőképp azonban szükség van 
órarendre, személyre lebontva és beírva anya „okos fü-
zetébe” a napi teendőkkel, határidőkkel, hiszen van, 
hogy apa vagy nagytesó felügyeli a tanulást, de előfor-
dul, hogy önállóan kell Rékának is megoldania a napot. 
Persze így is van csúszás, sőt hiányzás is volt már, de 
próbálkozunk. Bevallom, egyre kevésbé sikerül tartani 
a napirendet, egyre több ellenállást tanúsítanak a gye-
rekek, nehéz a határidőket betartatni, mostanra elvesz-
tette varázsát az online edzés, festés, zene és táncóra, én 
is türelmetlen vagyok sokszor, és bizony hamarabb fel-
adom, nagyon szeretnék veszekedés nélkül, egyszerűen 
az anyukájuk lenni. Amikor úgy érzem, összecsapnak 
a fejem fölött a hullámok, akkor kell a rengeteg pozitív 
hozadékára gondolnom ennek a rendkívüli helyzetnek: 
hálás vagyok, hogy ennyit együtt lehetünk, hogy Apa 
is sokat dolgozik itthonról, Gergő túl van a rendkívüli 
érettségi nagy részén, szépül a kertünk, a házunk. Bol-
dog Maia kutya, hogy nincs egyedül, mindkettőnknek 
megmaradt a munkája, egyelőre egészségesek vagyunk 
mi is és a szüleink is, megtaláltuk a módját, hogyan 
köszöntsük a Dédit vagy a nagyszülőket kellő óvatos-
sággal, minden nap közel vagyunk a természethez, és 
ha itthon van mind a hat gyerek, ég a tűz és szól a gi-
tár, akkor egy pillanatra elfelejthetjük, hogy mi van a 
kertkapun kívül... Továbbra is a legjobbakat kívánom 
mindannyiunknak, és mint márciusban, most is türe-
lemmel, alázattal, kitartással vigyázzunk egymásra! n

#ANYASZEMMEL #KORONAVÍRUS #CSALÁD #TANULÁS #HOME OFFICE #SZÜLŐ-GYERMEK

Szonda Györgyi írása

#maradjotthon
anyaszemmel
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Március közepétől Magyarországon és a 
nagyvilágban egy soha nem tapasztalt 
helyzet alakult ki, ezért a magazinunk 
sem jelenhetett meg. Az elmaradt lap-

számok alatt viszont nálunk otthon nem állt meg az 
élet, velem és a családommal nagyon sok jó dolog 
történt a szürke hétköznapokban.

A mögöttünk álló időszak persze senkinek sem volt 
könnyű: nem volt egyszerű összehangolni, ki mikor 
dolgozik, melyik gépen melyik gyermeknek van órá-
ja, vagy akár milyen felületeken kell leadni a meg-
oldott feladatokat. A gyermekek körüli egész napos 
teendőkön felül pedig a munkahelyi elvárásoknak is 
fokozottan meg kellett felelni, mert egy nagyon labi-
lis helyzet alakult ki – legalább is a mi szféránkban.

Amit szeretnék kiemelni, hogy a gyermekeink kor-
tól függetlenül fantasztikusan vették az akadályokat. 
Nem zavarta őket, hogy minden tanár más és más 
felületet használ, és gyakorlatilag reggeltől délutá-
nig tanultak minden nap, abban a közegben, ahol 

egyébként játszani, pihenni, olvasni, mesét nézni 
szoktak... Motivációként azzal bíztattam őket, hogy 
a történelem részei lesznek, ami a kicsiknél hál’ Isten 
ez idáig bejött!

Megdöbbentő volt azért számomra az, hogy igenis 
rengeteget fejlődhet az emberiség egy mikroszkopi-
kus lény hatására!

Kiderült például, hogy lehet online is oktatni... Ezt 
így leírni banális – és nem szeretnék senkit megbán-
tani –, de kiderült, hogy a tanárok tudnak e-mailt 
írni. Sőt! Egy rakás online platformot megtanultak 
használni úgy, hogy eddig csak és kizárólag az számí-
tott, amit az ellenőrzőbe beírtunk, vagy amit egy so-
ha véget nem érő szülői értekezleten meghallgatunk.

A körülöttünk dolgozó multicégeknél kiderült, hogy 
nem kell hetente repkedni, hanem létezik videokon-
ferencia is, és sorolhatnám a járvány globális pozitív 
hatásait, de én a lokális előnyöket vettem sorra az el-
múlt két hónapból.

#APASZEMMEL #KORONAVÍRUS #CSALÁD #TANUÁS #MUNKA #KERT

Küttel Dávid írása

A gyerekeim
és a történelem

Májusban érettségizett 
másodszülött fiam. Érte 
nagyon aggódtam, mert 
a gimnázium vége még 
„békeidőben” is mindig 
egy nagy stressz, Ő pe-
dig egy elképesztően lel-
kiismeretes ember, nem 
szereti, ha valami nem 
úgy zajlik, ahogy eltervezte. Büszke vagyok rá, mert 
a fiam kiválóan állta a sarat és szerencsére meg is lett 
a gyümölcse. Azért azt kijelenthetjük, hogy az idei 
érettségi igen különleges és emlékezetes volt!

Az otthontanulásnak rengeteg előnye van a szülők 
számára is! Újra megtanultam például a szófajokat, 
és előjött a nyúltagyamból egy csomó elfelejtett tu-
dás matematikából is. Az angol nyelvet a feladott 
gyakorlatok miatt napi szinten elkezdtem átismé-
telni, és tanulok németül is, mindezt pedig a gyer-
mekeimnek köszönhetem! Hetente egy összevont 
szolfézsórát tartok kicsiknek, nagyoknak egyaránt, 
és a gyakorlást néha szintén összevonjuk kortól és 
hangszertől függetlenül.

Természetismeretből haladtunk a legtöbbet. Réká-
val és Dáviddal vetettünk, ültettünk, palántáztunk 
és minden fázist megörökítünk. Így lesz nyár végé-
re egy kis kerti-naplónk. Bencével letettem a hor-
gászvizsgát, ami azért volt óriási élmény, mert az 
ember a gyermekével ritkán tölt ki együtt vizsga-
tesztet. Úgy alakult, hogy két felnőtt gyermekem 
már velem dolgozik. Szülőként nagyon jó volt látni 

a munkabírásukat, a nagylányommal és a felnőtt fi-
ammal egy tucat karantén-koncert felvételén dolgoz-
hattunk, ami mind zeneileg, mind pedig a helyszínek 
miatt felemelő volt!

És ami külön öröm, hogy 
idén is megünnepelhet-
tük a Dédi szülinapját! A 
járvány idejében oly diva-
tossá vált erkélykoncertek 
mintájára egy „gang-kon-
certtel” köszöntöttük, az 
újlipótvárosi bérház nagy 
örömére.

A fentieket a teljesség 
igénye nélkül írtam le, de azt kijelenthetem, hogy 
amennyiben én is megérem a dédszülőséget, addig-
ra ezek a fotók már valószínűleg a történelemköny-
vek digitális lapjairól köszönnek majd vissza ránk. n



Az akkori városi és megyei pártbizottságok erősen 
meghatározták a szerkesztőségek működését, dön-
téseik befolyásolták a munkavégzést. Ilona nem 
titkoltan nehezen fogadta ezt. Régi munkahelyén, 
Szolnokon már reformszelek kezdtek fújdolgálni, 
ott pedig belecsöppent a kemény kézi vezérlésbe... A 
helyzetet világosan látta új főszerkesztője, így Ilona 
három hónap után Pécs helyett Pestre került.

„A Híradó képer-
nyőjén akkoriban 
jobbára apámkorú 
műsorvezetők voltak, 
de úgy hírlett, fiatalí-
tani akarnak. Ennek 
ellenére – ki tudja mi-
ért – én csak tíz évvel 
később, 1985 máju-

sában kerültem képernyőre. Addig viszont 
minden csínját-bínját megtanultam a televí-
ziós szakmának. Viselkedésben is. Én, a fiatal, 
szőke, miniszoknyás lány nemigen mehettem 
ilyen szerelésben a parlamenti, vagy egyéb 
protokoll eseményekre, mi több, állandóan 
négy fiúval összezárva a riportokra. Akkoriban 
szoktam rá a nadrág viselésére. Azóta is csak 
hébe-hóba öltök szoknyát. Akkor van is nagy 
csodálkozás, hogy – jé, neked milyen jó lábad 
van. Kár elrejteni... A Híradó szinte katonai fe-
gyelmezettsége viszont megkövetelte a decens, 
komoly megjelenést. Amit nekem, a bohóságo-
kat kedvelőnek nehéz volt megszokni...”

Nyitottságának köszönhetően hamar beilleszkedett 
az új környezetbe, annak ellenére, hogy eleinte az idő-
sebb kolléganőkben volt nem kevés ellenérzés. Oda-
került egy 24 éves, csinos lány, aki még annyinak 
sem látszott – de akiről hamar kiderült, hogy nem a 
férfikollégák fejének elcsavarása volt a célja.

„Előbb-utóbb mindannyian rájöttek, hogy 
Bayer Icával nem lehet kikezdeni.” – meséli 
nevetve. – „Barátkoztam, mindenkivel kedves 
voltam, amit eleinte a férfiak félreértettek, de 

tudomásul kellett venniük, hogy megközelít-
hetetlen vagyok. Már csak azért is, mert épp 
akkor voltam túl az első válásomon, ami na-
gyon megviselt. Alapvetően mégis támogató 
közegbe kerültem, hagyták, hogy tanuljak, és 
ezért nagyon hálás voltam.”

A híradó műsorvezetői a riportok közötti szövegeket 
vagy rövid híreket egy monitorról olvassák fel. Ré-
gebben a súgógép volt divatban, amelyre az előre le-
mért szöveg került. A híradó időben nagyon kötött 
műfaj, a műsoridőt egy perccel sem szabad túllépni. 
Itt nincs helye az improvizációnak. Ha fejből mon-
danák az átkötéseket, az veszélyeztetné a műsoridőt, 
ráadásul kapkodás lenne a vezérlőteremben is, hisz 
megadott végszó híján nehezen indíthatnák el a kö-
vetkező, rögzített riportot. Így, a műsorvezetőknek 
előzetesen le kellett mérniük, egy-egy hír elmondása 
hány másodpercet vesz igénybe.

A túlbiztosítás ellenére is előfordultak azonban olyan 
helyzetek, amikor könnyen felborulhatott volna a 
drákói szigorúságú rend.

„Néhányszor én is kerültem rémálomszerű 
helyzetbe. A műsorvezetőknek tilos volt lift-
tel járniuk, hiszen műszaki probléma esetén 
nem értek volna be időben a stúdióba. Egyet-
len egyszer azonban – késésben lévén – a tele-
vízió hátsó, kevésbé használt liftjébe szálltam. 
Ráadásul egy szombati napon, amikor eleve 
kevesen tartózkodtak az épületben. Persze, 
hogy beragadtam. Senkinek nem kívánom azt 
az érzést... Dörömböltem, kiabáltam, és ugyan 
hamar kiszabadítottak, a stúdióba is időben 
leértem, de az életre szóló lecke volt. Olyan is 
előfordult, hogy a fejem felett lévő reflektor iz-
zói szétrobbantak. A belénk rögződött fegye-
lem és önuralom miatt a szemem se rebbent, 
megakadás nélkül folytattam a szövegemet. A 
nézők csak annyit vettek észre, hogy percek-
re elsötétült a stúdió. Egy másik alkalommal 
pedig – mivel az időhiány miatt többnyire ma-
gunkat sminkeltük – megszúrtam a szemem 

Hogyan kezdődött 
a pályafutása?
„A szolnoki stúdió remek terep volt a tanulás-
ra, néhány év alatt alaposan megtanultam a 
hírszakmát, de szinte minden műfajban ki-
próbálhattuk magunkat, a műsorvezetésben 
is. Én már akkor is az élőzést szerettem a leg-
jobban. Az egyszer, s mindenkorra kimondott, 
visszavonhatatlan gondolatok, szavak varázsa 

és felelőssége vonzott. A szakmai színvonal-
ra jellemző, hogy a Kossuth Rádió jónéhány 
nagynevű riportere is innen került ki. 1974-
ben történt pályafutásom első csodája: az új-
ságíró iskola utolsó évében eljött hozzánk 
előadást tartani Matúz Józsefné, a Tv Híradó 
legendás alapító főszerkesztője. Akkoriban 
építgették a vidéki tudósítói hálózatot, oda ke-
resett szerkesztő-riportereket. A közel százfős 
évfolyamból hármunkat választott ki: Jurányi 
Anna Szegeden, Lódi György Miskolcon lett 
tudósító, engem pedig Pécsre irányított.”

Bayer Ilona meghatározó alakja a magyar televíziózás történetének. Pálya-
futását a Magyar Rádió és Televízió szolnoki stúdiójában kezdte riporter-
ként 1967-ben. Később számos hír- és portréműsorban is dolgozott. Ő volt a 

rendszerváltás éveiben a komoly szakmai felkészültséget igénylő, sokmillió né-
zőt vonzó TV Híradó egyetlen női műsorvezetője. Később olyan emlékezetes mű-
sorok alkotója, mint a Stúdió című kulturális magazin, az Ablak című belpolitikai 
magazin, a Napzárta, a nagysikerű Civil kurázsi vagy a Zöldövezet című környezet-
védelmi sorozat. A televíziós műsorok mellett gyakran készített portréfilmeket 
neves művészekről. Publicisztikái, portréi és interjúi gyakran jelentek meg la-
pokban, magazinokban, többet könyv formájában is kiadtak.
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Régi 
ismerős: 

Bayer Ilona

Szentkuty Nikolett írása



egy szemceruzával az adás előtti percekben. 
Annyira könnyezett a szemem, hogy nem lát-
tam a súgógépet sem. Szerencsére, ha lefelé 
néztem, az javított a helyzeten, így a stáb pil-
lanatok alatt átrendezte úgy a stúdiót, hogy a 
nekem megfelelő szögbe kerüljön a súgógép. A 
nézők ebből sem vettek észre semmit... Ilyen 
profi és baráti csapattal dolgoztunk a Híradó-
ban. Azóta is hiányzik a híres Nagy Csapat!”

1990-ben több társával együtt önszántában elhagyta 
az ország leghíresebb hírműsorát. A részleteket nem 
szívesen idézi fel Ilona. Ezután kulturális témákkal 
foglalkozott, ez állt hozzá a legközelebb. 1995 tavaszá-
ig a főműsoridőben sugárzott Stúdió című műsorban 
dolgozott, akkoriban hívták az Ablak című élő belpo-
litikai műsorba is, ami nagy szakmai megtiszteltetés-
nek számított. Közben két saját műsora is elindult: a 
Civil kurázsi abban az időben egyedülálló civilpoliti-
kai magazin volt Európában, tíz évig láthatták a nézők 
a képernyőn. Sikerét bizonyítja, hogy Tolerancia-díjas 
lett. Zöldövezet című műsora is sajátjának tekinthető, 
amelyért parlamenti nívódíjat kapott.

Híradósból írónő?
Tavaly év végén jelent meg 
Bayer Ilona Anyós lettem Ja-
pánban – Hétköznapok a fel-
kelő Nap országában című 
könyve. Középső, japánsza-
kos tanár lánya tíz évvel ez-
előtt egy hosszabb kutatói 
ösztöndíjnak köszönhetően a 
távoli országban telepedett le, 
majd ott alapított családot. Ilona már 1996-ban is járt 
Japánban, amikor is három hétig forgatott egy port-
réfilmet. Arra az akkor még középiskolás Petrát is ma-
gával vitte, aki ekkor szeretett bele végleg az országba.

„A lányomnál tett látogatásaim élményeiből 
írtam meg ezt a könyvet. Az egyik célom az 
volt, hogy enyhítsem azt a fájdalmat, amit az 
unokáim távolléte okoz. Petra kisfiát, Naotot 
csak évente egyszer láthatom, de az Auszt-
riában élő másik két unokámmal sem tudok 
olyan gyakran találkozni, hogy igazi nagy-
mamájuk lehessek... Persze családi naplót is 
írhattam volna, de egy másik fontos cél is ve-
zérelt. Ezt a mind földrajzi, mind életmódjá-
ban tőlünk nagyon távoli országot szerettem 
volna egy kicsit közelebb hozni, megismer-
tetni az olvasókkal. A sztereotípiákon túl 
ugyanis még mindig nagyon keveset tudunk 
Japánról. Igyekeztem úgy megírni a kötetet, 
hogy ismeretterjesztő, de egyben szórakoz-
tató olvasmány is legyen. A visszajelzésekből 
úgy látom, sikerült. Sok levelet kapok, ame-
lyek megmelengetik a szívemet. Az egyik ol-
vasó pl. azt írta: »...egyik ámulatból a másikba 
estem, különleges alkotás és elképesztően nagy 
munka! Méltó Önhöz és Japánhoz.« Kanadából 
egy írónő sorai: »Ha valaki még nem olvasta vol-
na, tegye meg... vegye meg, mert csodát fog a ke-
zében tartani. Ez a könyv Bayer Ilona tükörképe, 
világa. Több, mint Japán... selyem, mosoly, szeretet, 
álom, az idő teljessége... jelöli az utat, kedvet ad az 
utazáshoz.«” n
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Aperitif

Kitől kaptad a legmegtisztelőbb 
felkérést, és mi volt az?
VÁCZI ESZTER: Nem szeretnék kifejezetten egy 
felkérést kiemelni. Végtelenül megtisztelve ér-
zem magam, amiért mindenkivel dolgozhattam, 
akire igazán felnézek zeneileg. Mindezeken felül 
rendkívül sokat adtak nekem Sztevanovity Du-
sán elismerő szavai a dalszövegeimet illetően.

Mi volt a legemlékezetesebb 
koncertélményed, és miért?
BEHUMI DÓRI: John Scofield jazzgitáros már na-
gyon régóta egy igazi ikon az életemben, az ő 
magyarországi koncertjei mind felejthetetlenek, 
az összesen jelen voltam. A másik abszolút pél-
daképem Prince, akinek szintén ott voltam az 
egyetlen hazai koncertjén, ez életem végéig meg-
határozó élmény.

Van olyan akár magyar, akár 
külföldi zenész vagy énekes, aki-
vel még nem dolgoztál együtt, 
de szívesen vállalkoznál rá?
KOZMA ORSI: Ha jönne egy jótündér, azt kérném, 
hogy hadd találkozzak a két nagy külföldi példa-
képemmel, Björkkel és Barbra Streisanddal. De 
Pharrell Williams munkássága is nagyon bejön. 
A magyar alkotók közül a Follow The Flow-t na-
gyon bírom, és Király Viktorral érdekes lenne 
egy duett...

Júliusban a Jazz+Az énekesnőivel, 
Behumi Dórival, Kozma Orsival és Váczi 
Eszterrel találkozhatnak, akik már előre 
megválaszolták néhány kérdésünket.

További érdekességek a júliusi magazinban!

I gaz, a mai világban már télen is sok nyári 
gyümölcs kapható, de a hazai, friss termések 

íze összehasonlíthatatlan az import gyümölcsö-
kével. Júniusban rengeteg finomabbnál finomabb 
gyümölcs terem kis hazánkban, melyek fogyasz-
tása az egészségünkre is pozitív hatást gyakorol:

Az eper elsőrangú C-vitaminforrás, magas 
a rosttartalma, antioxidánsokban gaz-

dag, emellett káliumot, folsavat és B6-vitamint 
tartalmaz. Rendszeres fogyasztása védi a szív- és 
érrendszert, csökkenti a 2-es típusú cukorbeteg-
ség kialakulásának kockázatát, és segíthet meg-
előzni bizonyos daganatos betegségeket is.

A cseresznyében megtalálható az A- és a 
C-vitamin, tartalmaz vasat, magnéziu-

mot és kalciumot. Összetétele miatt remekül hat 
a csontok és a fogak fejlődésére, kiváló vértisztító 
és gyulladáscsökkentő hatású. A meggy antioxi-
dánsokban, A-, B1 és B2-vitaminokban gazdag, 
jelentős a vas- és káliumtartalma. Serkenti az ide-
gek és a vese működését, segíti az emésztést és a 
vitaminok felszívódását. Mindkettőt alkalmaz-
zák gyógynövényként is, a szárukból nyákoldó, 
vízhajtó, méregtelenítő hatású teát készítenek.

A málna C-vitaminban és vasban gaz-
dag. Segít a menstruációs zavarokon, 

karbantartja a vércukorszintet, csökkenti a 
vérnyomást. Levelének főzete enyhülést hoz 
a hányingerre, bélgörcsökre, gyomorfekélyre.

Piros 
gyümölcsök hava



   Tel.: +36(36) 564 300
info@szalajkaliget.hu
www.szalajkaliget.hu
www.szalajkarelax.hu

Szilvásvárad örök!
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A kiszáradt 
púpú puputeve
„Nem kell ám ahhoz látnunk és hallanunk egy-
mást, hogy együtt legyünk.”

Hát nem gyönyörű ez a mondat? Meg is hatódtunk 
sorban, elsőnek Spirike, ő írta le először, hogy nahát, 
Szaki, ilyen szépet még sose mondtál, mindjárt bő-
gök. Erre persze mi is újraolvastuk Szaki mondatát, és 
megvártuk, míg átcsorog belénk is a pár szó mélyebb 
értelme, mögöttes mondanivalója, és küldtük is mind-
járt a lájkokat, szíveket, Pisti még egy ugrálós majmot 
is letöltött, szóval meg voltunk hatva, főleg, hogy épp 
Szakiból tudott ez előjönni, ilyen szépen, egyszerűen, 
tömören, mégis mázsás súlyú mondanivalóval.

Szaki eleinte hosszan hallgatott, aztán csak egy 
kérdőjelet válaszolt, vagyis úgy tizenötöt, ami azt 
szokta jelenteni nála, hogy mi van???

Erre mind magyarázni kezdtük az ő mondatát ne-
ki, hátha ő is megérti, hogy ez attól szép, hogy igaz, 
mert hogy túlmutat a fizikai valóságon az együttlé-
tünk ereje, ami átível a testi kapcsolódás korlátain, 
sőt, még a hangterjedés és fénysebesség zord törvény-
szerűsége is eldobható, mert mi, a csajok, még hang és 
látvány nélkül is totálisan együtt tudunk lenni, igen, 
mert annyira de annyira szeretjük egymást.

És újabb könnytől spriccelő vízilovak, dübörgő 
mellkasú majmocskák, ábrándos tekintetű kisbékák 
gyűltek a csetfelületen, már nem is Szaki kedvéért, 
hanem mert csak.

Szaki hümmögött egy keveset, amit úgy fejtett ki, 
hogy küldött egy töprengő bárányt, aki annyit mond, 
hogy hm, hm, majd hozzátette, immár kerek magyar 
szavakkal, hogy ez a karantén időszak mindenkit kis-
sé túl érzelmessé tesz, ami rajtunk aztán pláne kiüt, 
és ha megtennénk, hogy egy icurka-picurkát visszább 

fogjuk a lelki áradást, akkor továbbra is szívesen vesz 
részt a csoportos csetelésben.

Persze hogy Spirike megsértődött, Pisti jót röhö-
gött, Márti kiszaladt megfordítani az egyben sült húst 
a sütőben, én pedig elmerengtem, tényleg túl érzelme-
sek lettünk-e, amitől már megint kiszökött egy köny-
nyecske a már amúgy is vörösre dagadt szememen.

– Na, szóval – vette át újra a szót Szaki –, azért 
hívtalak titeket össze, hogy szembesítselek az új, ka-
ranténos életformátokkal, ami renyhe, lusta, hízós és 
egyhelyben ülős. Igaz?

Márti nyomban leírta, hogy ő takarít otthon min-
denki helyett, tehát ő nem renyhe, de mi, a többiek 
súlyosan hallgattunk. Szaki pedig folytatta. Hogy 
többféle sportlehetőséget talált a neten, van itt példá-
ul aerobik, súlyemelés, ugrabugra torna, helyben futás, 
mindenféle tánc, mindenféle jóga, valamint kardió-
zás és zsírégetés. Amennyiben sikerül kiválasztanunk 
egyet közösen, onnantól a megjelölt napokon és órában 
együtt végezhetnénk el, mindenki a saját kis karantén-
jában a saját laptopját bámulva, de tudva, hogy nem iz-
zad egyedül a világban.

Egy enyhe, száznegyvenperces vita után – mit szá-
mít ez, a karanténban nem játszik az idő – megállapod-
tunk, hogy igen, Szakinak igaza van, tornázni fogunk, 
méghozzá egyszerre és közösen, mégis külön, méghoz-
zá a zsírégetős tornasorozatot, mert az újfajta pihepuha 
zsírpárnácskáinkra tényleg nem tart igényt az eljövendő 
nyár. Se az ősz. Se a tél...

Szaki segített eldönteni, hogy a tornáink időpontja 
hétfő, szerda, péntek 10 óra, a köztes napokon pedig ki-ki 
önállóan folytathat egy másik, szabadon választott gya-
korlatsort, amiről majd büszkén beszámol a csoportnak.

Ez olyan szép volt és egyszerű és tiszta és ígéretes, 
hogy már megint elkezdtünk csoportosan könnybe 
lábadni, és Szaki szellemi és lelki nagyságát ünne-
pelni a különféle csillámpónikkal és fodros angyal-
kákkal, de Szaki rendet tett, és közölte, hogy az első 
edzés, amit kivételesen ma 14 órakor tartunk, mivel 
elcsacsogtuk az időt, öt perc múlva kezdődik. Hajrá.

És én már szaladtam is a szőnyegre, letettem ma-
gam elé a gépet, ügyesen, rá ne ömöljön a narancslé, 
és sült krumpli se potyogjon bele, pláne ne csirkepa-
nír, és már indítottam is az edzést. Becsülettel végig-
néztem, hogy térdepel ugrálva, hogy csípőfacsarodik, 
és hogy lábdobál a kiscsaj a szép kis kék tornadresszé-
ben, persze könnyű annak ilyet felvenni, aki sportoló. 
És elhatároztam, hogy holnap már tényleg elkezdem. 
Vagyis holnapután, mert csak kétnaponta kell...

A hétvégén Szaki megkérdezte, hogy ment 
az edzés. És újra ömlöttek a lájkok, a szívek, 
a macik, békák, vigyorgó csigák... Míg Szaki 
le nem csapott.

– Lusta disznók! – kiabálta szörnyű mérgesen, 
bár a hangterjedést nélkülözve. – Az a zsírégető prog-
ramsorozat, amit kiválasztottatok, másnaptól nem is 
volt fent a neten!!!

Néma csönd következett, bár addig is az volt. Picit 
tényleg szégyelltük magunkat.

Aztán megállapítottuk, hogy viszont minden-
nap, amikor épp sportolnunk kellett volna, egymásra 
gondoltunk, igaz, némi bűntudattal, de örömmel, 
hogy az a másik és harmadik épp edz és izmosít, és 
közben miránk gondol, ahogy mi is őrá a fotelban, 
és ez olyan boldogsággal töltött el, hogy...

Az elérzékenyült puputevét láttátok 
már, aki könnyet potyogtat egy lavórba, 
miközben a sírástól szottyadt púpján vi-
rágzó szívecskék nőnek? n

Vág Bernadett írása
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Tisztelt Tanárnő! 

Küldöm a fogalmazást. Elnézést a késésért, de én 
vágtam le apa haját géppel, utána még el kel-

lett dugni a lakás összes tükrét, nehogy infarktust 
kapjon.

A kijárási korlátozásban a legfurcsább az eleje volt. 
Nálunk minden második üzlet pékség, de anya 

úgy elkezdett sütni, mintha egy lakatlan szigeten él-
nénk. Régebben rántottát is futártól rendelt, de most 
kenyér, zsömle, fonott kalács – az összes Facebookos 
kajakihívást megsütötte. A hűtőnkben csak élesztő 
volt két hétig, és még sörből is élesztőt fabrikált a ko-
szovói recept alapján. A túlzott szénhidrátfogyasz-
tástól kicsit már hallucináltunk, de szerencsére anya 

átszokott a kertészkedésre. Addig is, míg megnő a 
rengeteg paradicsom, amiből majd lecsót főz, pedig 
azt senki nem eszi, apa lereszelte a sok száraz kenyér-
maradékot. Életünk végéig lesz prézlink a spájzban.

Öcsi az iskolabezárás hétvégéjén elkezdett játsza-
ni a számítógépén, azóta abba sem hagyta. Sze-

rintem észre sem vette, hogy nincs suli. Anya lassan 
idegösszeomlást kap a KRÉTA-üzenetektől, mert 
öcsi semmilyen leckét vagy órai anyagot nem ad be. 
Apa írja meg helyette. Biológiából szégyenszemre 
hármas lett a tesztje, pedig két évet járt az állator-
vosira. Anya szerint nem véletlen, hogy nem fejezte 
be. Az állatok tüntetésen követelték, hogy távozzon, 
mielőtt nagyobb kárt okoz. De apa úgy emlékszik, 
azért kellett elmennie csőgörényes mellé dolgozni, 
mert megszületett a nővérem. Egyébként is akkor 

vigéckedjen anya, ha majd ő jobb angol házit ír. Úgy 
látszik hiába mosogatott két nyarat is Londonban.

Régebben kő-papír-ollóval döntöttük el, ki viszi 
sétálni a kutyát. Most annyit sétáltatjuk, hogy 

nyüszít, ha valaki leveszi a pórázt a fogasról. Vettünk 
neki egy gördeszkát, azon húzzuk a háztömb körül, 
ha már nagyon nincs kedve jönni.

Végre van idő olyan dolgokra, amiket ed-
dig csak odáztunk. Apa például rendelt az 

előszobába egy IKEA gardróbszekrényt. Hetek 
óta imbuszkulccsal álmodik. Állítólag atomokból 
kell összeszerelni, egyszerűbb lett volna tömbfá-
ból kifaragni smirglivel. Én csak azon aggódom, 
mi lesz, ha észreveszi, hogy azt a hosszú csavart 
nem az elején kellett volna beépítenie, hanem a 
73. oldalon.

Anya panaszkodik, hogy ha továbbra sem jut el 
fodrászhoz, csupa ősz lesz a haja. Apa szerint 

az jó, mert legalább járhat a nyugdíjas idősávban is 
vásárolni. És ne csikorgassa a fogát, mert kihullik, 
és akkor kilenc előtt tényleg csak személyit felmu-
tatva mehet boltba.

A nővéremnek rendezvényszervezőként elég sok 
ideje szabadult fel. Anya megjegyezte, hogy 

megszervezhetné, hogy felviszi a téli ruhákat a pad-
lásra, mert nem lehet elférni a szekrényében, de 
Ági ebben az össze-vissza időjárásban nem tenné 
messzire a síoverált. Különben is, amíg apa nem 
cseréli le a téli gumikat, hadd lógjon a szekrény-
ben a bunda is.

Ráadásul elkezdett dolgozni a különleges tudako-
zónál otthonról. Olyanok hívják fel 200 forintos 

percdíjjal, akik lusták guglizni. Másodikos matekfel-
adatokat old meg a szülők helyett, és már fejből tudja 
a galgahutai buszmenetrendet.

A szomszédunk élete nem sokat változott, mert 
metróvezető. Azt mondta, szívesen home offi-

ce-olna, de nincs pincéjük.

Apa azt mondta, ebben a bezártságban van 
azért jó. Nem kell olyan gyakran megláto-

gatni nagyit. Erre anya ideges lett, hogy az évi egy 
látogatás nem volt olyan gyakori, de apa szeme még 
mindig rángatózik, ha a tavalyi kaktusz-átültetés-
re gondol. Egy hétig szedte a tüskéket csipesszel 
a kezéből, nagyi meg hívott minket, hogy még-
se lesz ott jó a kaktusz, mert folyton lehugyozza 
Pötyi kutya.

Én viszonylag jól bírom az egészet, mert elma-
radnak Lilla nénivel az informatika órák ad-

dig, amíg nem sikerül neki valahogy bekapcsolni 
a gépet. Állítólag, ha így maradnak a dolgok, jövő-
re kalapból húzzák ki, ki jut be gimnáziumba. Ez 
nagyban növelné az esélyeimet. Apa szerint a foci 
EB-t is pénzfeldobással játsszák majd végig a bírók, 
úgyhogy a válogatott akár bajnok is lehet. Mi na-
gyon pozitívan nézünk a jövő elé. Ezt kívánom a 
tanárnőnek is. Meg hogy legközelebb ne felejtse el 
kikapcsolni az osztályfőnöki óra után a webkame-
rát, amikor átöltözik. n
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Összezárva a 

család

Sallai Ervin írása
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- Szállás 4 éjszakára romantikus szobáinkban
- Welcome drink
- Félpanziós ellátás
- Péntekenként kertmozi ajándék pohár borral
- 1X ajándék választható program (Csónakázás,
Élménylabirintus, vagy Kerékpártúra a borúton)
- Ingyenes szolárium használat
- WIFI
- Díjmentes zárt parkoló
 

Az információ nem teljeskörű. Árajánlatkérés, foglalás:
Fogadó az Öreg Préshez: oregpres@oregpres.hu

www.oregpres.hu; 06 22 562-472
8060 Mór, Arany János u. 4.

Ezerjó nyaralás a Móri Borvidéken
Csomagajánlatunk: Már 10.875 Ft/fő/éj-től!

3 szoba foglalásaesetén továbbikedvezmény!



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

Júniusi 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!

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

Nyeremény: 2 db
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Megfejtő

MEGFEJTŐ
játékunkon nyerje meg a 
2 fős kikapcsolódást 

a szilvásváradi
Szalajka Liget Hotel 

és 
Apartmanházakban

MEGFEJTŐ
játékunkon nyerje meg a 
2 fős kikapcsolódást 

a móri
 Fogadó az 

Öregpréshez Hotel 
és Étteremben

KVÍZ
játékunkon nyerje meg a 3 db 

Bayer Ilona:
Anyós lettem 
Japánban

című könyv egyikét a 
Csigó Malom Kulturális 
és Művészeti Központ 
Alapítvány jóvoltából
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