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„Úgy állok a
problémákhoz, M
hogy azokat
meg kell
oldani” H

nekünk pedig meg kell várnunk a folyamat végét.
Ez alatt az autó sem riasztható, így ez rendkívüli
módon megnöveli a leterheltséget.

indig azok a területek
vonzották, ahol gyors
döntéseket kell hozni?

Alapvetően úgy állok a problémákhoz, hogy azokat meg kell oldani. Szeretem, amikor beindulnak
az ötletek, és osztályvezetőként is az motivált, hogy
előremutató megoldásokat találjunk, amelyek kivezetnek egy-egy gödörből. De persze kérdéses, hogy
ezeket a gondolatokat mennyire fogadják el a felettesek, ezek az én pályám során is vegyes fogadtatásra találtak.

Zacher Gábor megkérdőjelezhetetlen szaktekintély, de nem voltam biztos abban, hogy könnyű
dolgom lesz, ha vele beszélgetek. Végül azonban életem egyik legkellemesebb interjúélménye
volt a vele való találkozás. A kirobbanó energiája – ami még egy 24 órás mentőzés után is megmaradt, olyannyira, hogy gyalog szaladt fel az ötödikre – már az első pillanatban magával ragadott mindannyiunkat. Kivételes előadói képességének köszönhetően a téma komolysága ellenére
időnként nem bírtuk ki nevetés nélkül az elhangzottakat, de a jó hangulat mellett azért lejegyeztünk mindent, mert Zacher Gábor gondolataira tényleg érdemes odafigyelni.

A

A

Már az egyetem alatt is az akut ellátás érdekelt leginkább. Mindig is tiszteltem azokat a kollégáimat, akik
egy beteg állapotát és laboreredményeit elemezve felfedeznek egy ritka kórképet, de ez nem az én világom.
Baleseti sebészként kezdtem, mellette mentőztem is,
de kiderült, hogy allergiás vagyok a gumira, ez pedig
derékba törte az egészet, hiszen a gumikesztyű használata nélkülözhetetlen ezen a területen. Aztán 1997-ben
egy kollégám megkérdezte, nincs-e kedvem átmenni a
baleseti belgyógyászatra, én pedig örömmel mentem,
hiszen jól ismertem az osztályt a mentőzésből fakadóan. Ebből aztán egy máig tartó szerelem lett, 17 évig
dolgoztam ott, ebből 15 évig én vezettem az osztályt.

Egy ötödik generációs, belvárosi orvos családból származom, így számomra teljesen természetes volt, hogy a fiúkból orvosok lesznek, a bátyám
is az lett – bár tény, hogy gyerekként először én is
tűzoltó vagy rendőr akartam lenni... Az egyetemi
éveimet is végigdolgoztam műtősként, majd mentőápolóként, amiből később szakvizsgát is tettem,
ezért dolgozhatok ma is a rohammentőn. Ma éjjel
is 24 óráztam, azért is késtem az interjúról, hiszen
ez egy kiszámíthatatlan terület. Különösen most,
amikor a koronavírus-járvány miatt a gyanús eseteket követően fertőtleníteni kell a kocsit, a ruháink veszélyes hulladékként kerülnek fertőtlenítésre,

z orvosi pálya sokakat
vonz, de hogyan lesz
valakiből toxikológus?

z orvosi pálya iránti
elköteleződése a családból ered?
Vagy a segítő szándék vezérelte,
Az én esetemben valójában véletlenül alakult így. ezért kezdett el mentőzni is?
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ogyan lehet minden reggel
pozitív gondolatokkal
bemenni, miközben tudja, hogy
nem szívderítő esetekkel fog
találkozni?

Ezt egyrészt egy idő után meg lehet szokni, másrészt a túlélés alapvető záloga a kívülmaradás. Én
azért vagyok ott, hogy segítsek a betegen mind fizikálisan, mind pszichésen. Én nem az ő problémájával küzdök, nekem megvan a saját életem. Amikor
egy beteg azt mondja nekem, hogy képzeljem magam a helyébe, én azt mindig elutasítom, akkor
ugyanis nem tudnék orvosként működni, hiszen
csak egy bizonyos szempontból látnám az életét.
Ha valaki bekerül ezen a bizonyos körön belülre,
az valóban felőrli.

V

olt olyan helyzet, amikor
mélypontra került, és úgy érezte,
nem bírja tovább lelkileg?

Soha nem volt még ilyen az életemben. Időnként
bizonyos szakmai kérdéseken vagy eseteken elgondolkodik az ember, és az is gyakran eszembe jut,
hogy ezekből kellene könyvet írni, mert mindig az
élet produkálja a legkeményebb történeteket, amiket talán el sem hinnék, ha nem a saját szememmel látnám. De 35 év után már azt mondom, hogy
nem igazán tudnak meglepni semmivel.

A

mikor egy beteggel sokadszorra
találkozik borzasztó állapotban,
megpróbál vele pszichológus
attitűddel beszélgetni?

Ez akár elsőre is működhet. Persze nem azt kell
kérdezni tőle, hogy miért csinálta, ezzel nem lehet nyitni egy beszélgetést. Egyszer például arról
kérdeztem egy pácienst, hogy látta-e az előző napi meccset a tévében, ő pedig teljesen ledöbbent,
mert azt hitte, most majd jön a mogorva, kopasz,
szakállas pasi, és jól kiosztja. Ehelyett elkezdünk
a meccsről beszélgetni, leomlik a kommunikációs fal köztünk, a beteg megnyílik, és innen tovább lehet lépni.

V

an önben sajnálat azok iránt,
akik bekerülnek?

Azt gondolom, hogy soha nem szabad sajnálattal fordulni a betegek felé sem a toxikológián, sem
más osztályokon. Ettől függetlenül magában persze megállapíthatja az ember, hogy az adott beteg
borzasztó élethelyzetben van, akár még azt is meg
lehet érteni, hogy tényleg nem látott más kiutat belőle, de a sajnálattal nem lehet segíteni.

H

isz abban, hogy csupán
gyógyszerekkel vagy szanatóriumi
ellátással meg lehet változtatni
például egy alkoholfüggő életét?

Nem, mert alapvetően motiváció kell hozzá,
anélkül semmi nem működik. Gyakran jelentkeznek nálam hozzátartozók, hogy elhoznák a férjüket, feleségüket, gyereküket hozzám. Ilyenkor
én mindig megkérdezem, hogy rendben, de miért
nem ő telefonál? Általában az a válasz, hogy azért,
mert az illető nem akar eljönni. Én pedig elképzelem, ahogy hárman becipelnek egy megkötözött
embert hozzám, aztán odalökik elém, hogy tessék,
gyógyítsa meg. Ennek így nyilván semmi értelme.
Csak annak lehet segíteni, aki elfogadja azt, főleg
akkor, ha pszichés eredetű problémáról van szó.
Egy törött boka meg fog gyógyulni, ha a beteg
hajlandó elmenni akár a legmogorvább, de profi
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orvoshoz, aki helyre teszi a sérült csontokat. Ha
azonban a lélek sérül, az nem így működik. Csak
azon a betegen lehet segíteni, aki ebben partner.
Persze előfordul, hogy gyógyszerekre is szükség
van, és nagyon fontos az is, hogy a páciens mögött
van-e egy támogató szociális háló, de ez összességében a beteg nélkül nem működik.

M

it lehet tanácsolni a
családtagoknak, akik
kétségbe vannak esve?

Tanácsoltam már olyat, hogy szüntessenek meg
minden kapcsolatot az illetővel. Kerüljön partvonalon kívülre és majd rájön, hogy mennyire egyedül
maradt. Volt olyan, aki elmesélte, hogy a gyereke
elkezdett kábítószerezni, eladott otthonról minden
értéket, hogy legyen rá pénze. Neki is azt mondtam,
hogy rakja ki a lakásból. Ez borzasztó nehéz, hiszen
mégiscsak a gyerekéről van szó, de előfordult már
olyan, amikor csak ez használt, és a beteg ezek után
végül maga kért segítséget.

M

ivel találkozott leggyakrabban?
Alkoholizmussal, droggal?

A gyógyszerfüggőség egy nagyon népszerű történet Magyarországon. Az alkoholisták is rengetegen,
kb. nyolcszázezren vannak, de az altató-, nyugtatóés gyógyszerfüggők száma elképesztő mértékben
növekedett, most kb. ötvenezerre tehető a számuk.
Ez általában a nagyvárosok betegsége, azon belül
pedig főleg a hölgyeké – ezzel szemben az alkoholizálásban a férfiak dominálnak.

E

nnek fényében a prevenció nagyon
fontos terület lenne. Ön mit
tartana követendő példának,
akár a külföldi gyakorlat alapján?

A dohányzás esetében szerintem Svédország a
leghatékonyabb: a „Büdös leszel” mondatnál nincs
erősebb. Engem sem tudnak semmivel meggyőzni,
45 éve dohányzom, ráadásul orvosként pontosan
tisztában vagyok a lehetséges következményekkel.
Hála az égnek jó egészségnek örvendek, igyekszem
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is minden más területen fitten tartani magam – idefelé nem is szálltam be ön mellé a liftbe, mert azt
vallom, hogy amíg az ember bírja, igenis gyalogoljon fel öt emeletet. Nemrég operálták a térdemet,
így most külön fájdalom számomra és nagyon bos�szant, hogy nem indulhattam a maratonon, pedig
rendszeresen futok, és járok versenyekre is.
De visszatérve a svéd példához: gondoljon bele,
ön 17 éves, a barátja hasonló korú, és elmennek
bulizni. Mivel szórakozóhelyen már nem lehet, lakásban pedig nem illik dohányozni, a srác kimegy,
elszív két cigit, majd visszajön, és szeretné önt szájon csókolni. Erre ön megjegyzi: jaj, olyan büdös
vagy. Bizton állíthatom, hogy ez hatásosabb, mint
felsorolni, hogy mi fenyegeti a dohányosokat: érszűkület, stroke, szívinfarktus, tüdőrák, COPD,
sterilitási zavarok stb. Egy 17 évest nem fog érdekelni, mi lesz húsz év múlva, magasról tesz rá, épp
ezért nem működik az erőszak-kommunikáció. Az
alkoholnál sem, hiszen a fiatalok járnak bulizni.
Megisznak két sört? Igen. Lesz tőle bajuk? Nem,
legfeljebb a fiúknak nagyobb lesz a szája, a lányok
meg kipirulnak, és talán lejjebb csúsznak a dekoltázsok, hogy szimatot kapjanak a versenyzők... De
a harmadik sörnél jönnek a problémák. Minden a
keretrendszeren múlik.
A kábítószer esetében pedig az a legnagyobb probléma, hogy rengeteg ismeretlen anyag jelent meg a
piacon. Korábban nem halt bele senki, ha beleszívott egy füves cigibe, most viszont már olyan anyagok vannak jelen, amelyek akár az első használatnál
halált okozhatnak, mint például ez az új, bika nevű szer, amibe már több mint húszan haltak bele.
Szóval összességében minden azon múlik, milyen
rendszerben élünk. Ha apa minden este megiszik
egy üveg bort, a gyerek előtt ez lesz a példa, ezt tartja
majd normálisnak. A dohányosok esetében szintén.
Nem arról van szó, hogy alkalmanként nem lehet feszegetni a határokat. A gyerek berúgott az osztálykiránduláson? Ettől még nem lesz alkoholista, ahogy
heroinista sem csak azért, mert beleszívott egy marihuánás cigarettába. Egyszerűen meg kell tanítani
a fiatalokat kulturáltan alkoholt fogyasztani: arra,
hogy nincs értelme meginni 15 sört meg 3 rövidet.

A

családi háttér vagy a baráti
társaság a jelentősebb
befolyásoló tényező?

Bizonyos szituációkban nagyon nehéz nemet
mondani. Otthon nincs ezzel baj, de amikor a haverok beszólnak, hogy „Mi van, te kis csicska, nem
mered?”, akkor egy tinédzser csak azt érzi, hogy
nem akar lúzer lenni, inkább beleszív vagy megis�sza, amit a többiek kínálnak. Itt arról van szó, hogy
a fiatalnak van-e egy egészséges értékrendje és önértékelése, és ez elegendő-e ahhoz, hogy tudja, jó
döntést hozott azzal, hogy elutasította az ajánlatot.
Nem az a fontos, hogy azzal riogassuk a gyereket,
hogy az adott szertől meghal. A cigarettásdobozokon látható képeken valódi egészségkárosodások
vannak, de valószínűleg ezek kevésbé hatékonyak
a megelőzésben.

M

it gondol a marihuána
legalizációjáról?

Abszolút ellene vagyok. Ez egy több szintet
érintő történet. Magyarországon az a kormányzati érv, hogy a THC 1961 óta kábítószernek minősül, maradjon is ott.
Igen, csakhogy azóta számos országban használják orvosi célokra, és elég
csak a morfiumra vagy a ketaminra
gondolni, amelyek szintén tiltott szerek, mégis alkalmazzuk ezeket a fájdalomcsillapítás során. Akkor ezeket is
le kellene vennünk az engedélyezett
szerek listájáról? Morfium nélkül
nem lenne például műtéti narkózis és fájdalomcsillapítás sem. Ha
elkapnak valakit egy borsószem
méretű anyaggal, ami valószínűleg THC-t tartalmaz, elméletileg
akár két évre is börtönbe kerülhet, pedig nem arról van szó,
hogy 600 tő kendert termeszt a
hátsó kertben. Az elterelés sem
mindig hoz eredményt, pedig
ha elküldenék őket egy erdőt

megtisztítani vagy árkot ásni, talán hasznosabb és
elgondolkodtatóbb lenne.
A legalizálással nekem egy hatalmas bajom van:
a marihuánának nem csak pozitív hozadéka van, és
nem lehet 100%-os biztonsággal fogyasztani, mert
előfordulhat, hogy valakinek huszonhatszor semmi
baja nem lesz tőle, de a huszonhetedik alkalommal
kaphat egy pánikrohamot. Nem lehet olyan szert
legalizálni, amiben ilyen bizonytalansági tényező
is szerepet játszik.

A

mikor ismeretlen szerrel
találkoznak a toxikológián,
hogyan lehet megbirkózni azzal
a felelősséggel, hogy talán nem tud
segíteni az adott páciensen? Mennyire
kétségbeejtő egy ilyen helyzet?

Ez nem úgy működik, mint a Vészhelyzet című
sorozatban. Mi nem a szert gyógyítjuk, hanem a
tüneteket. A páciensnél végzünk vér- és vizeletvizsgálatot, de például ha hajnali kettőkor került be,
akkor a labor csak reggel küld eredményeket. Közben előfordulhat, hogy görcsrohamai vannak, felmegy a vérnyomása, megemelkedik
a testhőmérséklete, ráadásul ez egyénenként eltérő lehet. Ezeket a tüneteket
azonnal kezelni kell, így soha nem az a
leglényegesebb, hogy milyen szert vett be,
hanem hogy az adott illetőnél milyen tüneteket okozott.

Ö

n mivel
győzte
meg a saját
fiát, hogy nem
érdemes ezekkel
a szerekkel élnie?

Az elrettentő példa
semmire nem vezet.
A saját fiamnak nem
tiltottam semmit, de
ebből a szempontból
kicsit rosszabb helyzetben volt, mint a
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kortársai, hiszen ő egyből megkapta volna, hogy
„Na, a Zacher fia betépett!”. Ezen kívül ő állandóan hallotta tőlem otthon a sztorikat, és azért ez
teljesen más egy olyan szülő szájából, aki csak aggódik, de nem ért a témához, ugyanis itt nem arról
volt szó, hogy meg ne lássam még egyszer, hogy pia
van a kezedben... Ez tényleg a családi minta, amit
említettem, hogy nem mindegy, mit mutatunk a
gyereknek. Nem fog összedőlni a világ attól, hogy
elszív egy spanglit, de nem is kell adni alá a lovat,
hogy ez így rendben van. Ha ezt megérti, akkor
lesz képes minden helyzetben jó döntéseket hozni – akkor is, ha én nem vagyok ott, például egy
buliban. Ha megvan mögötte a család, a közösség,
akkor nem fog belecsúszni semmibe. Ettől persze
még lehetnek keretsértések: én sem voltam angyal
egyetemistaként, de nem
lettem se alkoholista, se
kábítószeres, se szerencsejáték-függő. Azért nekem
is vannak függőségeim, de
ezekkel egészen jól ellavírozgatok az életben.

M

ilyen
függőségei
vannak?

A munka – az egy nagyon komoly függőség. Ez
csak azért veszélyes, mert
az ember nem érzi, hogy
mikor kellene pihennie.
Én bagoly típus vagyok,
4-5 órát alszom, ami nekem elegendő, de tudni
kell, hol a határ.
Részben a futás is egy függőség, de ezt most sajnos nem űzhetem. Feszült is voltam tőle, ettem
a csokit, néztem a sorozatokat, és közben sokkal
többet pipáztam, mint egyébként. A cigaretta sosem jött be, de 15 éves koromban elkezdtem pipázni, pedig a legtöbb fiatalnak nem ízlik, mert
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csípi a nyelvüket. Én hű lettem hozzá, mára legalább négy-ötszáz pipából álló gyűjteményem van.
Az édességet mindig szerettem, mert az egy nagyon-nagyon jó dolog. A dédnagyapám unokatestvére, Franz Zacher volt Metternich herceg
cukrásza, ő a Sacher-torta kitalálója. A torta története onnan ered, hogy a herceg lányának esküvőjére
olyan tortát kellett kreálni, amiből hatalmas adagot lehet sütni, és sokáig friss marad. A frissesség
záloga egyébként a csokipáncél – ha az minőségi
alapanyagokból és jól van elkészítve, a torta akár
hat hétig is eláll.

M

egvan az
eredeti recept?

Megvan, de én a konyhát csak annyira ismerem,
hogy ott van a hűtőszekrény... Az apám és a bátyám sem sűrűn jártak
a konyhába, csak a fiam
törte meg a hagyományt, ő
szeret főzni, csirkéből például szinte már mindent
meg tud csinálni, szóval
velem ellentétben ő eljegyezte magát a konyhával.

A

z orvosi pályán
azért követi
a családi
hagyományt?

Nem, ő szerencsére építészmérnök lett. De ezen
nincs is mit csodálkozni, hiszen folyton azt látta
gyerekként, hogy apa nincs otthon, apa ügyeletes,
apát éjszaka behívták a kórházba. Gondolom, ez
senkit nem inspirálna arra, hogy ő is ezt akarja csinálni. Azért is örülök, hogy nem orvos lett, mert így
nem kell a hasonlítgatástól szenvednie folyton. A fiam egy hihetetlenül tehetséges ember, zseniális érzéke van ahhoz, amit csinál, a kreativitását biztosan

az édesanyjától örökölte. Örülök, hogy nem kell
együtt élnie azzal a teherrel a szakmájában, hogy ő
a Zachernek a fia...

S

zámtalan előadást tart, gyakran
hívják meg szakértőként,
és egyetemen is oktat. Az
orvoslás mellett a tanítást
is életcéljának tekinti?

A toxikológia régen is egy sötét terület volt,
mindig a tankönyvek végén szerepelt, az orvosin
gyakran maguk a vizsgáztatók is inkább új tételt
húzattak a vizsgázóval, mert nem igazán értettek
hozzá. Szóval az egyetemen én is bele tudnék kérdezni olyasmibe, amivel bele tudnám zavarni a hallgatót a témába, de nem ez a célom, hanem az, hogy
egy olyan gondolkodásmódot adjak át neki, amivel
megtanulja azokat a technikákat, amivel egy adott
szituációban esélye lesz a túlélésre a betegnek. Persze ehhez szükséges a tárgyi tudás is, épp ezért támogatom a modern megoldásokat. Azt gondolom,
bizonyos információkat felesleges bemagolni, hiszen már rengeteg rendszert fejlesztettek, ami akár
a laboreredmények alapján megmutatja, milyen kezelésre lehet szükség. Az én generációm számára ez
nem volt elérhető korábban, ezért sokan gyanakvóak, és ugyan nyilván nem helyettesíti az orvosi tanulmányokat, de a döntéstámogató algoritmusok,
és az, hogy ehhez elég akár csak a mobiljukba beütni néhány adatot, nagy segítséget jelenthet. Akkor
miért ne használnánk?

Jó lenne határozottabban fellépni bizonyos esetekben, hiszen a fenébe is! Itt emberek halnak meg, és
messze nem járunk a járvány csúcsán.
De nemcsak erről szólna a könyv. Talán megírnám a Honvéd Kórház igaz történetét is.

É

s mi a célja az új könyvvel? Hogy
„átmenjen az üzenet”?

Azt gondolom, hogy csak az a fontos. Mert jó,
ha az ember tud valami olyat adni az embereknek,
ami időnként szórakoztató, de néha tanulság is van
benne... n

A

könyveit inkább a szakmának,
vagy az átlagolvasóknak
szánta?

A szakmának is írtam, de ezek nem szakmai könyvek, hanem a valóságról szólnak. A
COVID-járvány miatt már érik bennem a következő könyv, mert annyira veszélyesnek tartom a vírustagadók szónoklatait, hogy rengeteg gondolatom
van ezzel kapcsolatban. Épp ezért minden fórumon
elmondom a véleményem, már csak azért is, mert
a rohammentőn mindennap testközelből látom,
hogy itt emberéletek múlhatnak az intézkedéseken.

Olvasóink meg is nyerhetik az interjúban említett, A Zacher 2.0 – Mindennapi függőségeink című dedikált kötetet a konyvtunder.hu
jóvoltából, ha helyesen válaszolnak alkalmi
kvízünk kérdéseire a szimpatika.hu-n!
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Szentkuty Nikolett írása

A LABORTÓL A PATIKAI POLCOKIG

A

hhoz, hogy a betegek biztonságos készítményekhez juthassanak
hozzá a patikákban, nélkülözhetetlen az alapos gyógyszerengedélyezési folyamat, ám ez csakis számtalan szervezet összehangolt munkájával valósulhat meg. Arról, hogy egyáltalán mi minősül
gyógyszernek, és hogyan kerül forgalomba egy-egy új készítmény,
dr. Gara Annamária, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-
Dr. Gara Annamária
egészségügyi Intézet főosztályvezetője tájékoztatott.
Mi minősül gyógyszernek?
Ez nem is olyan egyszerű kérdés. Ha a hivatalos,
törvényi definíció szerint akarjuk megválaszolni,
akkor gyógyszer bármely olyan anyag vagy anyagok
keveréke, amelyet emberi betegségek megelőzésére vagy kezelésére alkalmazható termékként jelenítenek meg, vagy azok az anyagok vagy keverékei,
amelyek farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus hatások kiváltása révén az ember valamely
élettani funkciójának helyreállítása, javítása vagy
módosítása, illetve az orvosi diagnózis felállítása érdekében az emberi szervezetben vagy emberi szervezeten alkalmazhatók.
Gyógyszertári vonatkozásban alapvetően elkülönülnek a forgalomba hozatali engedélyezéssel forgalomba kerülő gyógyszerspecialitások és az egyedi
orvosi előirat, vagy a FoNo vénymintái alapján készített magisztrális készítmények. Ez utóbbiaknál
fontos megjegyezni, hogy kizárólag a magisztrális
gyógyszerkészítéshez felhasználható gyógyszeranyagok listáján szereplő hatóanyagokat lehet felhasználni az egyedi előirathoz, és keresztjelzéses
szert csak orvosi előírás esetén tartalmazhatnak.
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Mikor szükséges engedélyeztetni
egy új készítményt?
Ha röviden szeretnénk válaszolni, akkor mindig.
Ahhoz ugyanis, hogy egy gyógyszer Magyarországon forgalomba kerülhessen, kötelezően engedélyezési eljáráson kell átesnie. Ezt nevezik forgalomba
hozatali engedélyezésnek, gyógyszerengedélyezésnek vagy a korábbi nevén törzskönyvezésnek is. Egy
mondatban összefoglalva, a törzskönyvezés során a
gyógyszerjelöltet a minőség, hatásosság, biztonságosság hármas követelményének teljesülése esetén
az arra illetékes hatóság államigazgatási határozattal gyógyszernek nyilvánítja.
Milyen ellenőrzési folyamatokon esik
át egy gyógyszerkészítmény, mielőtt
forgalomba hozatali engedélyt kap?
Mint említettem, a minőség, hatásosság és biztonságosság minden kétséget kizáró bizonyítása a cél.
Ez nagyon sok különböző szakember összehangolt
munkáját igényli. A folyamat során a minőség résznél kell gondolni a hatóanyag szintézisétől és szerkezetbizonyításától kezdve a formuláció kifejlesztésén

és gyártásán át a megfelelő minőségellenőrzési, tehát analitikai vizsgálati lépésekig, de ide sorolható
a gyártóhelyekkel kapcsolatos információ legapróbb
részletekig történő ellenőrzése is. Ez mindennek az
alapja. Ha ez a rész rendben van, akkor következik a hatásosság és biztonságosság értékelése, ahol a
preklinikai adatok és klinikai vizsgálatok relevanciájának igazolásával a gyógyszerbiztonsági értékelés
mellett létrejön az alkalmazási előírás, és ennek a laikusok számára készült változata a betegtájékoztató.
Ki kezdeményezhet engedélyezési
folyamatot, és hol kell ezt megtennie?
A legtöbb esetben az Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi Intézetnél. Van olyan, amikor kizárólag az OGYÉI értékel és engedélyez. Ez
az az eset, amikor a gyógyszert csak Magyarországon kívánják forgalomba hozni. A következő eset
pedig, amikor egy közös, több európai uniós tagországot érintő értékelésben veszünk részt, és annak
konszenzuson alapuló lezártát követően itthon is bejegyezzük a készítményt. Ez utóbbit akkor választják
a kérelmezők, ha a gyógyszerüket az Európai Unió
több tagországában kívánják a későbbiekben forgalmazni. Ilyenkor az értékelés tehát több hatóság szoros
együttműködésével történik, az engedélyt azonban
magyarországi forgalmazásra szintén az OGYÉI adja
ki. A harmadik nagy csoportba tartoznak a kötelezően központosított, ismertebb nevén centrális eljárással
engedélyezendő készítmények. Ilyenkor magát az értékelést az Európai Gyógyszerügynökség végzi, az engedélyt pedig az Európai Bizottság adja ki. Ennek az
engedélynek az a különlegessége, hogy az Európai Bizottság határozata minden uniós tagállamra érvényes,
és további engedélyre már nincs szükség az egyes
tagországokban. Ide tartoznak például a biotechnológiailag új szerek, vagy az Európában elsőként engedélyezendő hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek.
A kiadott engedély meddig érvényes,
illetve mennyi ideig tart, mire egy
új szer eljut a gyógyszertárakba?
A forgalomba hozatali engedélyezés során a bejegyzésnél az engedélyt első alkalommal 5 évre

adjuk ki, ezt követően újabb gyógyszerbiztonsági ellenőrzés történik az úgynevezett megújítási eljárásban, és ennek sikeres lezárultát követően
van lehetőség korlátlan időre meghosszabbítani
az engedélyt. Természetesen a gyógyszerhatóság a
gyógyszer teljes életútja alatt a háttérből figyel, és
folyamatosan monitorozza a tapasztalatokat, szükség esetén pedig felügyeleti szervként beavatkozhat.
Mi alapján dönthető el, hogy valódi
vagy hamisított gyógyszerrel
állunk-e szemben?
Én ez ügyben azt vallom, hogy hiteles gyógyszert csak hiteles helyről. Tehát ül a szlogen: gyógyszert csak gyógyszertárból. Ha így teszünk, akkor
aligha kerülünk meglepő helyzetbe. Itthon ugyanis
zárt az ellátási lánc, azaz minden szereplő csak engedéllyel rendelkező szervezet lehet, akár a gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultjáról,
akár a nagykereskedőről, akár a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző gyógyszertárról legyen is
szó. Fontos azt is tudni, hogy internetes gyógyszerrendelés is legálisan csak akkor lehetséges, ha az engedélyezett gyógyszertár égisze alatt történik. Tehát
érdemes, sőt kötelező megkérdezni gyógyszerészét.
Mitől függ, hogy mely gyógyszerek
válnak vénykötelessé?
Azok a gyógyszerek tartoznak a kizárólag orvosi
vényre rendelhető gyógyszerek közé, amelyek orvosi felügyelet nélküli alkalmazásuk esetén közvetlen vagy közvetett veszélyt jelenthetnek az emberi
szervezetre (egészségre) még akkor is, ha a betegtájékoztatónak megfelelően használják őket. Szintén indokolt a vénykötelesség akkor is, ha bizonyos
gyógyszerkészítményeket gyakran és széles körben
helytelenül használnak, melynek következtében
közvetlen vagy közvetett veszélyt jelenthetnek az
emberi szervezetre (egészségére). Vénykötelességre ad okot az is, ha olyan anyagokat, illetve ezekből előállított olyan készítményeket tartalmaznak,
amelyek hatása, illetve mellékhatásai további vizsgálatra szorulnak, vagy parenterális alkalmazásra
szánják őket. n
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Kalmár András írása

D

Ifjú szívekben élek
Forrás: mnm.hu

1

919 januárjának végén azzal lépett be nagyapám
osztályfőnöke a terembe, hogy rongy ember volt,
de nagyon nagy költő.

A
K

ddigra a hír már bejárta a várost. Hogy belehalt. A szerelembe és a borba, ezt mondták.

ét nap múlva már nem is kellett iskolába menni, mivel a temetés napjára tanítási szünetet
rendeltek el. Így a 16 éves nagyapám ott lehetett a
Múzeumkertben, talán ő az az egyik suhanc a tömeget pásztázó filmfelvételen, aki másik nagy költőnk
szobrának fejébe kapaszkodva próbálja meglesni ennek a költőnek a koporsóját. Az Operaház kórusa
hiába énekel áhítatosan, hangjukat el-elnyomja a
Kiskörúton robogó villamos. Aztán elindul a négylovas, koszorúkkal és virágokkal terhes gyászhintó. Ezrek kísérik Ady Endrét a Kerepesi temetőbe – derül
ki a kor vezető napilapja, az Est filmhíradójából.

A

temetés nagyapám számára annyira meghatározó élmény volt, hogy Ady-rajongó lett, és a

12

költő összes versét kívülről fújta. De akkoriban ez
divat is volt, bevett társasági mulatságnak számított
verseket szavalni, Petőfit, Aranyt, Adyt, és a ’37-ben
Villonnal berobbant Faludyt.

N

agyapa különleges memóriája a verseket
jóval a 80-on túl is megőrizte, de más területen azért már mutatkoztak apróbb demens
vonások. Számtalanszor kérte, hogy vigyem le a
balatoni nyaralóba, miközben a balatoni nyaraló
teraszán ült, vagy épp fordítva, budapesti lakásába vágyott úgy, hogy közben ott tartózkodott.
Én pedig friss lelkű és friss jogsijú kamaszként
örömmel pakoltam össze apróságait, és autóztam
vele egy nagyobb kört, míg vissza nem tértünk
kiindulási pontunkhoz, amely akkorra már az ő
fejében az áhított célállomássá vált. Sosem kaptam annyi dicséretet, mint tőle akkoriban, mivel
rajtam kívül egyik családtagja sem volt képes arra,
hogy közel negyedóra alatt megtegye ezt a kétszáz
kilométeres távolságot. De hát én – nyilvánvalóan – ismertem egy rövidebb utat...

e lassan egyéb aggasztó jelek is megjelentek a
szellemi hanyatlás mindannyiunknak előbbutóbb felderengő alkonyi horizontján, úgyhogy
segítség után kellett néznünk. Olyan valakire volt
szükség, aki nemcsak gyakorlati feladatokat lát el –
bevásárol, takarít, főz –, de méltó szellemi partnere
is a nagypapának. Így esett a választás Pistára, aki
egykor szomszédunk volt a Balatonnál, és köztiszteletnek örvendő munkát végzett. Ő volt parányi
vasútállomásunkon a bakter, akinek amellett, hogy
az áthaladó vonatoknak kellett tisztelegnie – ki érti
már, miért –, kezelnie kellett a sorompót, méghozzá
egy nagy, összetett láncrendszerrel, amely egy kurbliban végződött. És ezt a kurblit én is tekerhettem,
úgy 7-8 évesen, ami csodálatos élmény volt.

D

e hogy visszakanyarodjak a költő idejébe, ő már
életében valószerűtlenül körülrajongott figurája volt a közéletnek, annak ellenére, hogy nagyapám
középiskolai tanárának volt némi igazsága, amikor rongy embernek nevezte, bármit is jelentsen ez.
Hogy mitől alakult ki már életében a kultusza, arról
a jó barát, Krúdy azt írta '13-ban: „Még boldog béke volt Magyarországon, Budapest úgy vágyódott a
civilizáció – és benne: a jó irodalom után, mint azok
a vad néptörzsek, amelyek először kóstolják meg a
messziföldről jött hajósok pálinkáját.”

P

istát nagyon szerette a nagyapám, mivel rendkívül művelt ember volt, ő is kívülről fújta Adyt
meg Villont, és bár a velünk szomszédos házát addigra már elitta, azért az egészségügyben helyezkedett
el, a szombathelyi kórházban volt betegszállító. Igaz
csak azért, mert ott könnyen juthatott hozzá sebészi cérnához, amit damil helyett használt, állítólag
a legcsodálatosabb pontyokat azzal fogta – meg a
nagybátyámtól elcsórt botokkal. Egykori MÁV-alkalmazottként ingyen utazhatott, ezért gyakran
meglátogatott a nyáron, horgászott, borozott, és verseket szavalt a teraszon. És akkor felmerült a családban, hogy Pista miért is ne költözhetne Budapestre a
nagyapámmal? Ha már ilyen jól kijönnek... Vigyázna rá, segítene neki, esténként meg elszavalgatnának
egy pohár bor mellett.

A

z, hogy tulajdonképpen egy hajléktalan alkoholista horgászra bíztuk az öreget, ebben a formában nem fogalmazódott meg senkiben, egészen
addig, amíg ki nem derült, hogy nagyapám lakásába már nem csak Pista, de jó néhány sorstársa is befészkelte magát. Ez önmagában még nem lett volna
baj, de a csapat, nagy költőnkhöz hasonlóan igen
kedvelte az alkoholt, és ennek fedezetét a lakásból
el-eltünedező tárgyak jelentették. Úgyhogy búcsút
kellett mondanunk az Ady-életmű nagy rajongójának és baráti körének.

Forrás: mnm.hu

N

em tudom, hogy illik-e ilyet írni (ha nekem
nem is, Krúdynak lehet), de Ady költészete valóban nagyon jóféle pálinka. De távol álljon tőlem,
hogy nagy költőnk – és újságírónk – műveit vagy
életrajzát elemezni kezdjem, megtették ezt nálam
sokkal avatottabb professzorok.

L

egyen annyi elég, hogy nagyapám és Pista, a budai polgár és a balatoni bakter is magáévá tett
valamit abból, amit ez a csúnya, hat ujjal született,
nőcsábász borissza sámángyerek papírra vetett. Aki
úgy tudott írni, hogy a temetése napján tanítási szünetet rendeltek el azért, hogy utolsó útjára a diákok
is elkísérhessék. Lehet, hogy a kor oktatásért felelős
embere ráérzett arra, hogy a költészetet – mint ahogy
annyi minden mást is – az iskola falain kívül lehet
igazán megszeretni. n
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Szécsi Judit írása

Szécsi Judit pszichológus vagyok. Közel tíz éve foglalkozom gyermekekkel, serdülőkkel, fiatal felnőttekkel és családokkal. 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 változásban, a fejlődésben és abban, hogy minden ember képes a benne rejlő potenciál és lehetőségek kibontakoztatására.

Tegyünk
az erőszak ellen!
A

A bántalmazás formái

Az Európai Alapjogi Ügynökség (FRA) 2014-es
felmérése alapján, a 15 év felettieket vizsgálva a
megkérdezettek 19%-a fizikai, 49%-a lelki-szóbeli
erőszakról számolt be (ez a magyar népességre vetítve: 763 300 fő, aki fizikai, és 1 968 400 fő, aki lelki
erőszak miatt szenved).

A bántalmazás sokféleképpen valósulhat meg, a
megalázás, szóbeli erőszak, fenyegetés épp úgy ide
tartozik, mint a kényszeres féltékenység, félelemkeltő
viselkedés. A testi erőszak körébe sem csak a tényleges fizikai agresszió tartozik, hanem az is, amikor az
elkövető áldozatát korlátozza szabadságában. Fontos
kiemelni a szexuális erőszakot is, amikor valaki arra
kényszeríti a másikat, amit az nem akar, nem engedi védekezni, vagy abortuszra kényszeríti. Gazdasági-társadalmi szempontból bántalmazás, amikor a
bántalmazó elzárja áldozatát az anyagi forrásoktól.
Gyakori a zaklatás (stalking) a válás után, amikor az
egyik fél folyamatosan feljelentéseket tesz, megfigyeli, fenyegeti a másikat, kárt tesz annak értékeiben.

bántalmazás szó kapcsán általában rögtön a fizikai erőszakra gondolunk, holott
ide tartozik a szóbeli, lelki és gazdasági-társadalmi erőszak is. Cikkünkben végigvesszük a
bántalmazás dinamikáját, de szó lesz arról is,
hogyan lehet jól segíteni.

Kiből lehet áldozat,
és kiből elkövető?
A megdöbbentő statisztikai adatokat látva felmerül
a kérdés, hogy azonosíthatók-e olyan tulajdonságok,
amik ahhoz járulnak hozzá, hogy valaki bántalmazott, illetve bántalmazó legyen.
Általánosságban elmondható, hogy a kiszolgáltatott
helyzetben levő személyek, így legtöbbször a gyerekek és
nők azok, akik a bántalmazás célkeresztjébe kerülnek.
A bántalmazó gyermekként általában maga is bántalmazott volt, vagy olyan kapcsolati mintát látott és
tett magáévá, melyben az apa domináns, agresszív,
elnyomó volt. A bántalmazó a kapcsolataiban nem
képes az egyenrangúságra, manipulatív és énközpontú, gátlástalan. Gyakori a nárcisztikus és antiszociális személyiségzavar, alkohol vagy droghasználat.
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A gyermekbántalmazás
Formáját tekintve lehet aktív és passzív, tehát a gyermek megverése mellett az elhanyagolás ugyancsak
ebbe a körbe tartozik. Elhanyagolásról testi és lelki
értelemben is beszélhetünk, amikor a felnőtt képtelen gyermeke fizikai és lelki szükségleteit kielégíteni.
A bántalmazás súlyos következménye, hogy a a
gyermekekben ún. lojalitáskonfliktust idéz elő: a
bántalmazót egyszerre gyűlöli, fél tőle, mégis vágyik annak elismerésére. Sajnálja a bántalmazottat,
mégsem meri felvállalni érzéseit. Mindez hatalmas
bűntudatot vált ki belőle, saját felelősséget érez a
helyzet kapcsán, ami súlyos stresszt jelent számára.

Árulkodó jelek, hogy bántalmazottal van dolgunk
A védőnő, gyermekorvos, pedagógus és más segítő szakember fokozott felelősséggel rendelkezik, ha a gyermek
viselkedésében változás, meglepő dolog figyelhető meg,
vagy testén meg nem magyarázható külsérelmi nyomok
vannak. A bántalmazott gyerekek gyakran a világot egy
veszélyes helyként fogják fel, dühösek, rémálmok gyötrik őket, önmagukat bántják, a közösségben vagy magányosak, vagy durva viselkedést tanúsítanak. Fantáziájuk
rendkívül élénk, önértékelésük csekély, kamaszként
gyakran keverednek bajba, követnek el bűncselekményeket, jellemző rájuk a felelőtlen szexuális viselkedés,
önkárosító tevékenység, drog és alkoholfogyasztás.
A nők legtöbbször rettegnek lépéseket tenni, rajtuk
ugyanúgy megfigyelhetők nehezen magyarázható sérülések, legtöbbször dühöt, félelmet, szégyent, bűntudatot éreznek. Hosszútávon szorongás lesz úrrá rajtuk,
depresszióssá válhatnak, ami tovább erősíti a tehetetlenség érzését, így a változtatásra egyre kevesebb az esély.

A bántalmazás dinamikája
A bántalmazás esetében megfigyelhető egyfajta ciklikusság (Walker), ami folyamatosan ismétlődik, megnehezítve a bántalmazó kapcsolatból való kilépést.
Kezdetben a feszültség és frusztráció növekszik, melyet minden esetben egyfajta erőszakkitörés követ, ami
után az ún. mézeshetek jönnek. Ekkor az erőszaktevő
látszólag megbánja tettét, igyekszik kiengesztelni áldozatát, aki a változás reményében folyamatosan esélyt
ad a másiknak. Ez egyértelmű ördögi kör és zsákutca.
Sok nő az anyagi bizonytalanság miatt marad a
bántalmazó kapcsolatban, sokan tévesen azt gondolják, a gyerek érdeke, hogy a család egyben maradjon,
de a rendkívüli szégyenérzet, az alacsony önértékelés,
a másik zsaroló fellépése is erősen hozzájárul ahhoz,
hogy ne merjenek kilépni és segítséget kérni.

Jól segíteni
Látható, hogy a bántalmazás ördögi körében nagyon nehéz jól segíteni. Noha állampolgári kötelességünk az árulkodó jelekre felfigyelni és jelzést
tenni a megfelelő szerveknek, az alábbiakkal érdemes tisztában lenni:
A bántalmazás elszenvedőjének nagy szüksége
van a lelki támogatásra, de első lépésben a gyakorlati segítség és támasznyújtás a legfontosabb.
Nem célravezető a bántalmazás okát keresni, hiszen bántalmazásra senkit semmi nem jogosít fel.
Sajnos gyakran felüti a fejét az ún. áldozathibáztatás is. Első lépésként a kilépési lehetőségekben kell
támogatást nyújtani, a bántalmazott biztonságérzetét növelni, erősíteni, konkrét tervet készíteni, majd
később, hosszabb távon lehet a lelki vonatkozással
foglalkozni. n

HOVA FORDULHATUNK?
Æ Eszter Ambulancia:

06-1-466–9872; 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet
Fasor 35. I./8.B.; Pf. 41.
Æ Caritas Lelkisegély Szolgálat:
06-80-505–503; Hívható: este 6 és reggel 6 között
Æ Országos Kríziskezelő és
Információs Telefonszolgálat (OKIT):
06-80-205-520 (éjjel-nappal)
Æ Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen
Egyesület(NANE) Bántalmazott nők
és gyerekek segélyvonala:
06-80-505–101; Hívható: hétfő, kedd, csütörtök és
péntek 18-22 óra, illetve szerda 12-14 óra között.
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NOVEMBERI AKCIÓ

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

Béres CalciviD 7 filmtabletta

Sinupret® belsőleges oldatos cseppek

60 db

50 ml

2 760 Ft

2 280 Ft EP

46 Ft/db

Komplex támogatás a csontok
egészségéért¹, 7 hatóanyaggal, köztük
800 mg kalciummal (2 filmtablettában).
¹A kalcium szükséges a normál csontozat
fenntartásához.

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

Étrend-kiegészítő készítmény**

CAL2011SZIMAD

Neo Citran belsőleges por felnőtteknek
14 tasak

2 590 Ft
185 Ft/tasak

Az orrmelléküregek és a légutak heveny és idült gyulladásainak
kezelésére szolgáló, csecsemőkortól adható gyógyszerkészítmény.
Megkönnyíti a letapadt váladék felköhögését és kiürítését.

Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer
jóváhagyott terápiás javallat nélkül.
Gyermekeknek és serdülőknek is adható.

PM-HU--20-00003

Ambroxol-TEVA 30 mg tabletta
30 db

1 670 Ft EP

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

Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Nizoral® korpásodás ellen 20 mg/g sampon

Rhinospray plus 1,265 mg/ml oldatos

Dentinox® fogínygél gyermekeknek

100 ml

Vény nélkül kapható gyógyszer

2 040 Ft

20STADANIZORAL4AP7/2020.10.13.

Bánó®-féle fokhagyma - galagonya - fagyöngy
kapszula 100 db

Érelmeszesedés megelőzésére,
a vér koleszterinszintjének
csökkentésére, magas
vérnyomás és szívpanaszok
kezelésénél a gyógyszeres
terápia kiegészítőjeként.

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény

EP

10 g

1 770 Ft

EP

177 Ft/g

Gyulladáscsökkentő és helyi érzéstelenítő fogzáskönnyítő fogínygél csecsemőknek és
kisgyermekeknek, kizárólag helyi kezelésre. Már az első fogak kibújásától.

Gyorsan és hosszú órákra szabadítja fel a légzést.

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, www.orrdugulas.hu

38,5 Ft/db

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

orrspray 10 ml

204 Ft/ml
hatóanyag: tramazolin

3 850 Ft EP

55,7 Ft/db
hatóanyag: ambroxol-hidroklorid

Öt aktív összetevőjével hatékonyan enyhíti
a megfázás és influenza tüneteit: a fej- és
torokfájást, a lázat, a levertséget valamint
az orrdugulást.
Az aszkorbinsav a megfázás és influenza
kapcsán fellépő C-vitamin-hiány
pótlásában segít.

Vény nélkül kapható gyógyszer

forgalmazza: Stada Hungary Kft.
1138 Bp., Madarász Viktor u. 47-49.

Vény nélkül kapható gyógyszer

88,8 Ft/db

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

Legyőzi a gomba okozta korpásodást. Hatékony megoldást
nyújt a korpásodás tüneteit okozó gombás fertőzés
kezelésében, miközben megszünteti a viszketést és a hámlást.

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

Coldrex tabletta

24 db

2 130 Ft EP

1 700 Ft EP
42,5 Ft/db

29,9 Ft/ml
hatóanyag: ketokonazol

Komplex megoldás a megfázás és az
influenza tüneteinek kezelésére.

40 db

45,6 Ft/ml

2 990 Ft EP

EP

Datif PC® NEO bukkális tabletta

Vény nélkül kapható gyógyszer

forgalmazza: Penta Pharma Kft.
2161 Csomád, József Attila utca 73.
SAHU.RHIN.19.10.0422 (2019.10.30.)

Neogranormon kenőcs

100 g

2 900 Ft EP
29 Ft/g

Komplex összetételű, vitaminokban gazdag gyógyszer felületes hámsérülésekre,
irritációkra. Aktívan nyugtatja a bőrt, gyulladáscsökkentő, bőrgyógyító hatású.

Vény nélkül kapható gyógyszer

Sperti Preparation H® végbélkenőcs
25 g

2 410 Ft EP

Hatékonyan csillapítja az aranyér kellemetlen
tüneteit: csökkenti az irritációt, enyhíti a
fájdalmat és elősegíti a sebgyógyulást.

96,4 Ft/g
hatóanyag: cápamájolaj és élesztősejt-kivonat

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

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

PM-HU--20-00003

= Egészségpénztári kártyára is ka
kapható.
apható. Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egészségpénztári
egész
gészzségpénztári kártyák eltérőek
eltérőek, vásárlás előtt kérjük,
kérjük érdeklődjön
rdeklődjönn gyógyszertárában!

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

NOVEMBERI AKCIÓ

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

Kaloba® belsőleges oldatos cseppek

Oscillococcinum® NEO golyócskák

20 ml

10 × 3 adag

2 070 Ft EP

6 470 Ft EP
215,7 Ft/adag

103,5 Ft/ml
hatóanyag: Pelargonium sidoides kivonat

Téli időszakban: 1 adag hetente egyszer.
A tünetek jelentkezésekor: 1 adag bevétele,
2-szer–3-szor (6 óránként) megismételve.
A már kialakult tünetek esetén: naponta 2-szer
1 adag 1-3 napon át.

Systane Ultra nedvesítő szemcsepp

Septolete® Extra citrom-bodza 3 mg/1mg

szopogató tabletta 16 db

10 ml

2 650 Ft EP

1 600 Ft EP

265 Ft/ml

100 Ft/db

A szemszárazság okozta égő érzés és irritáció
átmeneti enyhítésére. Lágy kontaktlencsék
nedvesítésére is alkamazható.

Felső légúti fertőzések, többek között a közönséges megfázás
tüneteinek enyhítésére.

Gyulladáscsökkentő,
fájdalomcsillapító és fertőtlenítő
hatású készítmény.²
²alkalmazási előírás

forgalmazza: Alcon Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Mellékhatás bejelentő email címünk:
QA.Complaints@alcon.com

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

Hagyományos növényi gyógyszer***

Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott terápiás javallat nélkül

ACC 200 mg granulátum

Panadol Baby 24 mg/ml belsőleges
szuszpenzió 100 ml

30 db tasak

2 110 Ft EP

1 720 Ft EP
17,2 Ft/ml
hatóanyag: paracetamol

A hurutos köhögés első tüneteitől:
célzottan a lerakódáson hat és segít
megtisztítani a légutakat.

Paracetamol tartalmú eper ízesítésű fájdalom- és
lázcsillapító gyógyszer. Hatékonyan csökkenti a lázat.
1 hónapostól 12 éves korú gyermekeknek javasolt.

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

forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800
www.gsk.hu
OACC1521/09.19

Patikárium Multivitamin 50+ tabletta

60 db

1 640 Ft

Vény nélkül kapható gyógyszer

27,3 Ft/db

HUSEPPAT2020122

Tussirex Junior köhögés elleni szirup
120 ml

1 800 Ft EP
Megbízhatóan és gyorsan enyhíti a megfázással járó száraz
és hurutos köhögést egyaránt.
Védőréteget képez a köhögési receptorokon, így enyhíti a
száraz és a hurutos köhögés fázisaiban fellépő köhögési
reflexet.

forgalmazza: VitalPlus Trade Kft.
PM-HU--20-00003

Apranax Dolo 220 mg filmtabletta
Enyhe és középsúlyos fájdalmak
pl. izomfájdalom, ízületi fájdalom,
hátfájás rövid távú kezelésére javallott.
Csökkenti a gyulladást és a fájdalmat.

11 féle ásványi anyagot, 13 vitamint, valamint
10 mg zöld tea- és 5 mg vörös szőlő-kivonatot
tartalmazó komplex készítmény, az 50 év
felettiek igényeinek megfelelő összeállításban.

Orvostechnikai eszköz, amely egyben gyógyászati segédeszköznek is minősül*

Orvostechnikai eszköz*

Actival Junior rágótabletta

Cataflam Dolo Rapid 25 mg lágy kapszula

60 db

20 db

2 360 Ft EP

2 360 Ft EP

39,3 Ft/db

118 Ft/db
hatóanyag: diklofenák-kálium

Komplex, 28 hatóanyagot
tartalmazó cukormentes
multivitamin gyerekeknek.
Már 2 éves kortól adható.

Enyhíti a fejfájást, fogfájást és menstruáció következtében fellépő fájdalmat.

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

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

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

15 Ft/ml

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

49 Ft/db
hatóanyag: naproxen-nátrium

Étrend-kiegészítő készítmény**

Blend-a-dent Extra erős protézisrögzítő krém

47 g

26,4 Ft/g

30 db

1 470 Ft EP

HU1904670590/05/2019

1 240 Ft EP

70,3 Ft/tasak
hatóanyag: acetilcisztein

Vény nélkül kapható gyógyszer

Gyógyászati segédeszköz*

forgalmazza: KRKA Magyarország Kft.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
3. torony 6. emelet

APT-VA-HU1907-03, lezárás dátuma: 2020.07.13.

Vény nélkül kapható gyógyszer

ACTJ2011SZIMAD

Vény nélkül kapható gyógyszer

kártyára
ára is kkapható. Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egészs
egészségpénztárii kártyák eltérőek, vásárlás előtt kérjük, érdeklődjö
érdeklődjön
ön gyógyszertárában!
EP = Egészségpénztári kártyá
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.
***Hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul.
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Dr. Draveczki-Ury Ádám interjúja
Miért?

Esély

Mert ezeknek a babáknak gyakorlatilag nem volt esélyük az életben maradásra. Ma egy 5-600 grammal a
24-25. hétre született babának is van esélye az életben
maradásra – azokban az években még egy 30. hétre született, 1 kilós csecsemőé is minimális volt. A technológia és az orvostudomány szerencsére óriási fejlődésen
ment át azóta. A 2000-es években már az 1 kilogramm
alatti babák is nagyon jó kilátással maradtak életben,
ma pedig már az 5-600 grammosoknak is van esélyük.

az életre

És hol tartunk ma szervezeti
felépítésben, ellátottságban?

N

ovember 17. a koraszülöttek világnapja.
Ennek alkalmából dr. Gárdos Lászlóval, a
Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő
Alapítvány kuratóriumi elnökével, a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház csecsemő- és gyermekosztályának vezetőjével, és a Magyar Gyermekorvosok Társaságának elnökével beszélgettünk.

Milyen múltra tekinthet vissza
hazánkban a koraszülöttek mentése?
A ’80-as években, vidéken – így Pécsen, Zalaegerszegen, Nyíregyházán – indultak az első kezdeményezések a koraszülött-mentésre, Budapesten pedig a
Peter Cerny Alapítvány számított az elsők közé ezen
a téren. Akkoriban még gyerekosztályok, kórházak,
gyerekklinikák egyéni kezdeményezéseiről volt szó,
akik helyben próbálták megteremteni a nagyon kezdetleges feltételeket a kisebb, ládaszerű inkubátorokkal, a hozzájuk csatlakoztatott Papp-féle lélegeztető
20

Dr. Gárdos László

készülékekkel. Ennek köszönhetően lehetővé vált a
koraszülöttek kórházak közötti szállítása, ám akkoriban még nagyon korlátozottak voltak a lehetőségek.
A neonatológia, vagyis az intenzív újszülöttgyógyászat, a szakterület őskoráról beszélhetünk. A tevékenység lényege az volt, hogy ha a városi kórházban
váratlanul, idő előtt megszületett egy baba, egy csapat orvos és nővér bezsúfolódott az Országos Mentőszolgálat Nisa mentőautójába, kiment a helyszínre,
és megpróbálta életben tartani a kicsit, amíg átszállították a koraszülöttek intenzív osztályára. Korábban
hasonló tevékenység nem is igazán létezett.

Először is: a koraszülött-mentés sehol sem olyan jól
szervezett a világon, mint a felnőttmentés. Itt jegyezném meg: még a környező országokban sem
általános az olyan jól szervezett, egységes mentés,
mint nálunk. Általában inkább az a jellemző, hogy
a kórházak különböző módszerekkel biztosítják a
szolgáltatást. A koraszülöttek mentése pedig speciális terület: annyira különleges feladatról beszélünk,
hogy nemhogy a felnőtt mentőorvosok nem tudják
ellátni, de még a gyerekorvosok köréből is speciális,
neonatológus képesítésű, vagy komoly jártassággal
rendelkező szakemberekre és megfelelően szakképzett ápolókra van szükség hozzá. Mivel ilyen képzettségű szakemberek alapból a koraszülött intenzív
centrumokban találhatók, többnyire a mentésben is
az ő munkájukra lehet számítani. Ezért a koraszülött
mentő szolgálatok egy-egy koraszülött intenzív osztály mellé szerveződtek, mindenhol – Európában is –
egy kicsit máshogy, más szervezeti felépítéssel, ahogy
a helyi körülmények lehetővé, praktikussá tették.
Magyarországon a 2000-es évek elején alakult meg
egy koraszülött-mentő közalapítvány, nyolc vidéki
koraszülött intenzív centrum (PIC) mellett működő
alapítvány, illetve az említett Peter Cerny Alapítvány
összefogásában, közalapítványként jelentős mértékben állami finanszírozással, viszont becsatornázva a
civil támogatásokat is. Ez a közalapítvány egységes
ellenőrzési rendszerben kezelte a koraszülöttmentést azonos felszereltségű autókkal, speciális szállító

inkubátorokkal, lélegeztető gépekkel, infúziós pumpákkal, monitorokkal, tehát a kor színvonalának
megfelelő műszerekkel és eszközökkel. Ez mindenképpen minőségi ugrást jelentett. Előtte mindenhol
egy-egy önálló alapítvány végezte a mentést: Miskolcon, Debrecenben, Szegeden és Nyíregyházán, illetve Győrben, Veszprémben, Pécsen, Zalaegerszegen,
illetve Budapesten. Később, a közalapítványok törvényi megszüntetésekor a vidéki alapítványok alapították meg a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő
Alapítványt. Az alapítványok önállóak lettek, az egységes irányítás megszűnt, de az ernyőalapítványi jelleg révén megmaradt az egységesség. Az elmúlt öt-hat
évben stabilizálódott a finanszírozási rendszer. Idén
tavasszal jelentősen megemelték a finanszírozást és
reméljük, hogy állami segítséggel követni tudjuk a
most bejelentett és várható egészségügyi béremeléseket is, és szolgálatunk hosszabb távon is működni
fog. Jelenleg ugyanis nagy kihívást jelent a centrumoknak a humánerőforrás, a szakképzett speciális
személyzet megtartása.
Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő
Alapítvány a szervezet neve. Miért fontos
az elnevezésen belüli különbségtétel?
Mert nemcsak koraszülöttek, hanem érett vagy időre érkezett újszülöttek között is lehetnek súlyos betegek, náluk is jelentkezhet fejlődési rendellenesség, így
például szívfejlődési probléma, netán oxigénhiányos
állapot, fertőzés, amitől a megfelelő időre született,
3-4 kilós baba is életveszélyes állapotba kerülhet és
transzportra szorul.
Kik végzik ma hazánkban
ezt a tevékenységet?
Az említett speciális tudású szakemberek, akik sajnos nagyon kevesen vannak. Ezen a téren a helyzet
nem változott jelentősen az utóbbi időszakban: a koraszülött intenzív osztályok orvosai, szakápolói, illetve az OMSZ gépkocsivezetői látják el a feladatokat
másodállásban, vagyis speciális szaktudás, speciális felszereltség és speciális gyakorlat szükségeltetik a
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szolgálatukhoz. Különösen annak fényében, hogy ez
a szakterület az orvoslásban is a leggyorsabban változók egyike: akinek tíz éve még nem volt esélye a
túlélésre, ma már annak is van. Tehát nem elég egyszer megszerezni egy képesítést, mert az ismeretek
mindössze néhány év alatt is elavulhatnak. Egy jó
koraszülött-mentő centrum úgy tud működni, ha a
szakemberek állandóan ezen a szakterületen dolgoznak, és szinten tartják a képességeiket. Éppen ezért
az alapítványok is ott működnek jól, ahol a legmagasabb fokozatú, hármas szintű centrum üzemel,
amely szinten tartja az orvosok tudását, gyakorlatát.
Milyen gyakran indulnak
útnak a rohamkocsik?
Azért nehéz erre egzakt választ adni, mert területi eltéréstől is függ. Van, ahol a szülészet nem egy helyen
működik a koraszülöttek intenzív osztályával, és még
ha a két létesítmény között csak fél kilométer van, akkor is a speciális járművekkel kell megtenni az utat.
Ebből kifolyólag a keleti országrészben több a szállítás, de elsősorban az intézményeken belüli transzportok miatt – a dunántúli városokban erre jellemzően
ritkábban van szükség, mert egy helyen működnek
az osztályok. A nyolc vidéki centrum a Duna két oldalán, az ország területének több mint nyolcvan százalékán, évente 4000 és 5000 közötti számban végzi
a koraszülöttek és a beteg újszülöttek mentését.
Említette, hogy sokat fejlődött ez a
tudományterület. Mivel javíthatók
manapság a koraszülött babák
életben maradási esélyei?
A koraszülött baba esetében sokszor egy-két még méhen belül töltött nap is sokat számít, és jelentős statisztikai esélynövekedést jelent a túlélésre. Bizonyos
módszerekkel, például az anyának adott szteroidhormonnal – tüdőérlelő gyógyszerrel – akár 24-48 óra
alatt is jelentősen javítható a baba megszületéskori állapota, további sorsa. Ugyancsak rendkívül fontos,
hogy minél kevesebb stressz, trauma érje, ezért elvárás, hogy fenyegető koraszülés, vagy előre láthatóan
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Libasült párolt káposztával
és rozmaringos krumplival
beteg újszülött megszületése a PIC központtal rendelkező kórház szülészeti osztályán történjen, vagyis ha
az idő és a körülmények engedik in utero, azaz még az
anya méhében kerüljön átszállításra, és a végső ellátást
biztosító helyen szülessen meg. Ezek a lépések a szülészkollégák hatáskörébe tartoznak, szoros, jó együttműködésünk elengedhetetlen. Persze a mentésre épp
azért van szükség, mert ezek a kicsik gyakran váratlanul, előkészítetlenül érkeznek és meg is születnek,
nincs idő a fentiekre. Tehát eleve a rajtvonal mögül,
hátránnyal indulunk. Ráadásul sokkal több orvos
és ápoló kell egy 500 grammos, mint egy 1,5-2 kilogrammos koraszülött ellátásához, és más ellátást is
igényelnek. Mondok egy gyakorlati példát: egy extrém
koraszülött kisbabát rendszerint az inkubátor mellett,
plusz védőburokként még egy speciális nejlonzacskóba is kell tenni, mert melegítés ellenére is irtózatosan
gyorsan lehűlnek. Az ő esetükben a légút/légzés, a vénabiztosítás, a monitorozott paraméterek értékelése
mind-mind speciális. Ezekre nincs mindenhol képzett, – és ami fontos – gyakorlott szakember.
Mire kell figyelnie a
mentőautó sofőrjének?
Arra, ami a mentésben mindenkire áll, tehát nem
csak a koraszülött-mentőkre: a nagy gyorsulás és
nagy lassulás nem szerencsés. Egy instabil állapotú
betegnél a hirtelen fékezés vagy sebességnövekedés a
keringési rendszerre gyakorolt hatás miatt az állapot
rosszabbodását vagy az állapot fenntartásának nehezedését okozhatja. A sofőrök szerencsére rutinosak,
és 80-90 százalékban azért fel tudnak készülni a hasonló forgalmi szituációk kezelésére. A kék lámpa nekünk elsősorban az egyenletes, biztonságos haladást
biztosítja a gyorsaság mellett. n

Hozzávalók:
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

6 db libacomb vagy szárny
2 db vöröshagyma
2 db erőleveskocka
1 tubus mustár
1 fej káposzta
1 kg krumpli
3 ek libazsír
2 ek ecet
rozmaring
majoranna
cukor
olaj
só
bors

Elkészítés:
A libacombokat megmossuk és besózzuk, egy műanyag tálba tesszük és lefóliázzuk. Legalább 5 órát állni
hagyjuk a hűtőben.
A hagymát felkarikázzuk, a combokat kivesszük a hűtőből, és egyesével megkenjük őket a mustáros-olajos-hagymás páccal. Megborsozzuk, és egy éjszakára állni hagyjuk.
Másnap reggel fazékba tesszük a libacombokat, és felöntjük annyi vízzel, ami épp ellepi. Két-három
erőleveskockát is a vízbe tehetünk, hogy a húsnak még jobb íze legyen, majd forrástól számított 2 órán
át takaréklángon főzzük.
A húst ellenőrizzük, majdnem puhának kell lennie. A levet félretesszük, a combokat pedig sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük. Majorannával megszórjuk és a kifőtt zsíros lével alaposan meglocsoljuk. A tepsit fél órára a sütőbe toljuk. 200 fokon alulról-felülről kapja a hőt, aztán az utolsó 30 percre légkeverésre
állítjuk a sütőt. Minden 15. percben a zsíros lével meglocsoljuk a combokat, hogy jó ropogósak legyenek,
de alájuk is legalább 2 cm vastagon öntsünk, nehogy kiszáradjanak.
A káposztát megmossuk, és vékony csíkokra vágjuk. Megsózzuk, majd 10 percet állni hagyjuk. Ezalatt néhány kanál olajon 2-3 evőkanál cukrot karamellizálunk, majd, amikor a cukor már teljesen felolvadt, óvatosan rátesszük a kissé kinyomkodott káposztát. Borsozzuk, hozzáadjuk az ecetet és pároljuk.
A darabolt krumplit sós vízben 10 percig főzzük, majd leszűrjük. Sütőedényben libazsírral, borssal, rozmaringgal összeforgatjuk, 230 fokos forró sütőben, néha átkeverve ropogósra sütjük.
Tálalásnál a sült libacomb mellé a párolt káposztát és a burgonyát kínáljuk. n
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Szonda Györgyi írása

Küttel Dávid írása

Könyvek és indulatok

A

z elmúlt időszak történéseit szemlélve
jutottam arra, hogy muszáj írnom az
elfogadás, nem elfogadás kérdéseiről,
magam és hat gyermekünk miatt is. Egy életmódváltás miatt hátraléptem az egészségügyből és egy
csodás gyerekkönyv- és játékboltban találkozom
a családokkal nap mint nap. Nagyjából 7000 különböző gyerek és ifjúsági könyv sorakozik a polcokon
babakortól egészen a 16+ korosztályig.
Vannak szuper könyvek és vannak kevésbé jók.
Szerintem. Van olyan, amelyik az egyik családnak
jó választás, a másikat inkább lebeszélném róla.
Vannak nehéz témákat érintő könyveink, vannak
kifejezetten a segítő könyv kategóriába tartozók
és vannak olyanok, ahol cukin, kedvesen, épphogy
érintve a témát jelenik meg pl. egy bepisilés. Van
választék, így választási lehetőség is. Nekünk az a
feladatunk, hogy kellő empátiával ráérezve segítsük
a választást, személyes beszélgetésben derüljön ki,
mit ajánlanánk szívesen az aktuális érdeklődőnek.
Én személy szerint imádok olvasni, szeretem,
ahogy minden érzékemet betölti a könyv, egy
könyvnek súlya van és illata, a lapjai különböző
hangokat adnak ki, ahogy lapozunk és a tapintásuk is más és más. Minden kötet tanít valamire, ha
csak egy mondata ér el a szívemig, akkor is tisztelettel fordulok felé, ha pedig egyáltalán nem tudok
azonosulni az írással, akkor is elgondolkodom az
író céljain, én ilyen vagyok. Persze rengeteg olyan
könyv van, ami teljesen magával ragad, beszippant
és olyankor drága családom tudja, hogy felesleges
anyát zavarni holmi kérdésekkel vagy kérésekkel.
Nyitott vagyok minden témára és abban hiszek,
hogy egyszer minden könyv megtalálja az olvasóját
és az olvasó is rábukkan a neki írt könyvekre. Persze nem árt, ha ehhez kap némi segítséget. Nagyon
sok kemény téma bukkan fel az ifjúsági irodalomban, az internetes zaklatás, a családon belüli vagy
iskolai bántalmazás, szexuális abúzus, a halál és a
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Mindennapi indulatok

anyaszemmel

gyász folyamata, különbözőségeink elfogadása,
testképzavarok, válás, erőszak, drogproblémák,
a tizenévesek talajvesztett állapota és akár valóban a nemi identitás kérdései is. Ezekről szülőként muszáj lenne olvasni, kamaszokat nevelő
családokban minden hétre adnék egy kötelező olvasmányt, először a szülőknek. Majd némi teret
és időt a beszélgetésekhez, amelyek nélkül nehéz
feldolgozni jónéhány könyvet.
Kisgyerekeknél a szülő felelőssége és választása,
hogy milyen mesekönyv kerül le a polcról, az
ún. érzékenyítő gyerekkönyvek biztosan nem
kerülnek véletlenül egy óvodás vagy kisiskolás
kezébe. Nem kell minden családban feltétlenül mesekönyv ahhoz, hogy érzékeny témákról beszéljenek, de aki keresi, megtalálja azt a könyvet,
ami segítheti az adott téma megértését és elfogadását. Az ominózus ledarált mesekönyv sem óvodásoknak való, a mesék hosszát tekintve sem, és
egyáltalán nem kell annak olvasni belőle, aki nem
szeretne. Megvásárolni vagy belenézni sem kötelező, de elítélni azt, akit érdekel, az nem túl
szerencsés. Szeretném hinni, hogy a szabad választás és véleménynyilvánítás tényleg létezik,
ahogy az elfogadás és az egymás megértése is, illetve, hogy személyes érdekek nem állhatnak a könyvek tisztelete fölött, legalábbis majd egyszer... n
– Mégis vannak kincseink?
– Persze hogy vannak – mondta
Mikkamakka. – Aromo esze nem kincs?
Ló Szerafin bölcsessége, Bruckner Szigfrid
tapasztalata, a te kedvességed, Vacskamati.
Látjátok, majdnem elvesztettétek. Csak
Dömdödöm becsületessége meg Szörnyeteg
Lajos jó szíve maradt rendíthetetlen.
(Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő)

apaszemmel

A

z utóbbi időben azt érzem, hogy az emberek sokkal ingerlékenyebbek és érzékenyebbek a hétköznapok konfliktusaira. Mit értek ez alatt? Csupán
egy hétköznapi bevásárlás alkalmával annyi ideges emberrel találkozom, hogy az rémisztő.
A közlekedés tekintetében pedig tényleg a béka
feneke alá süllyedt a morál és a kommunikáció. Az
emberek türelmetlenek, kiabálnak, ujjukat mutogatják, rosszabb esetben pedig trágárságokat ordítanak egymásnak. Ez utóbbi elég kellemetlen, pláne
akkor, amikor gyermekekkel vagyunk, hiszen azzal
nehezen tudnak mit kezdeni, hogy idegen emberek
alpári stílusban lehordják a szüleiket.
Sajnos a vírushelyzet óta újra sokat autózom,
önkéntes közlekedési karantént hoztam létre magammal egyetértésben azért, hogy az amúgy is mozgalmas életemben csökkentsem a kontaktusszámot.
Egész egyszerűen nem szeretném kitenni a családomat, a kollégáimat, a zenésztársaimat és a megrendelőinket a fertőzésnek. Ennek köszönhetően viszont
több zenét hallgatok és a tömegközlekedésben történő eseményekből kimaradok. Nem nagyon örülök,
mert alapvetően egy közösségi ember vagyok. Szeretek beszélgetni, nevetni, meghallgatni másokat, vagy
csupán csendben kuncogni más embereken. Szerencsére még mindig lehet boltba, piacra és hivatalba
járni, bár ez utóbbinál néha azt érzem, hogy nem
mindig örülnek nekem az ügyintézők. Ez is kihívás, az a szép benne, hogy fel lehet őket vidítani egy
kedves szóval vagy egy kis humorral. Már akit lehet... A humor amúgy is sok mindenre jó, és valljuk
meg, legalább annyira jólesik megnevettetni valakit,
mint nevetni valakinek a viccein. Gyakran röhögök
saját magamon is, mert néha bizony nagyon balgán
viselkedem, az öniróniát pedig a gyerekeim mindig
nagyon élvezik.

A jelenlegi helyzetben azonban maszkban vagyunk,
és az eltakart arc okozhat félreértéseket, hiszen egyegy viccesnek szánt megjegyzéshez nem látják az arcomat, ami bizony nem egyszer félreértésre adott
már okot. Eleinte nem értettem, miért rágnak be
emberek a szóvicceimre és a humornak szánt blőd
kérdéseimre, amíg egy hétvégi bevásárlás alkalmával
rá nem jöttem. A feleségemmel vásároltunk – természetesen maszkban –, és amikor a sokadik (szerintem) nagyon viccesnek szánt megjegyzésemen is
megsértődött, elgondolkodtam. Lehet, hogy megunt örökre, vagy sohasem bírta a humoromat, és elhatározta, ennek most hangot ad, vagy pedig valami
egyéb gondja van? Majd rájöttem: nem látja a mosolyt az arcomon és minden addigi hülye kérdésemet
komolyan vett.
Magamba szálltam. A maszkviselés óta nem an�nyira értik a kedves megjegyzést a morcos emberek,
hiszen nem látják a vicces mondanivalóhoz tartozó mosolygós arcot. Eddig egy mogorva emberrel
szemben, akivel muszáj volt kommunikációba keveredni, általában bejött a mosoly, most pedig ez
nem áll rendelkezésre. Így megpróbálok nagyon vidáman beszélni, illetve egy-egy kedves megjegyzés
nem kerül pénzbe. Annak, aki 6 órája áll egyhelyben és az embereket szolgálja ki, bizony jóleshet.
Azt javaslom, próbálják ki Önök is! Nekem már
bevált, az egészen szigorú boltos néninél, az ideges
ügyintézőnél, egy mogorva tanárnővel és egyszer
egy mufurc portás bácsival szemben is. A közlekedésben pedig a szokottnál is udvariasabban vezetek,
ezzel is segítve mások hangulatának javítását, hig�gyék el, szükség van rá!
A fenti pozitív gondolataim ellenére muszáj elmondanom, hogy a közösségi médiában áradó közhangulaton már lehetetlen javítani... n
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Szentkuty Nikolett interjúja

Régi ismerős:

Oroszlán
Szonja

Baláék visszatértek!

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kampánya
a defibrillátorok használatáról

Fotó: Marton Adrienn
Sikeres színésznőként ismerték itthon,
de gyökeresen megváltozott az élete, amikor elköltözött az Egyesült Államokba. Mivel foglalkozik most a
tengerentúlon?
Nem beszélnék múlt időben az itthoni karrieremről, hiszen most is épp munka miatt maradtam
itthon. Amikor öt évvel ezelőtt áthelyeztem a székhelyem Philadelphiába, változásra volt szükségem
és új kihívásokra. Régi álmom volt elmélyülni az
állatorvoslásban, így el is végeztem kint az állatorvos asszisztensi szakot és lediplomáztam. A szakmai
gyakorlatot egy kisállat kórházban dolgozva töltöttem. A COVID mindenkinek gyökeresen felborította az életét. Mellékállásban kezdtem dolgozni két
amerikai orvosi egyetem fakultációján. Színészeket alkalmaznak szituációs helyzetgyakorlatokkal,
trainingekkel, feedbackkel segítünk a diákoknak,
hogy jobban tudjanak majd végzett orvosként a leendő betegeikkel bánni. Az egyetemek bezárásával
ez a munka chatszobákba kényszerült, így május végén haza is jöttem, és azóta is innen dolgozom kintre, miközben itthon megtaláltak újabb feladatok.
Hiányzik a színészkedés? Ha felkérnék,
elvállalna még nagyobb filmszerepeket
Magyarországon, vagy akár Amerikában?
Igazából nem szüneteltettem a színészetet. Az első
három évben 3-4 havonta hazajártam Mary Poppinst
játszani a Madách Színházban. Leforgattam a Valami Amerika 3 és a Kölcsönlakás című filmeket. Illetve kint az első két évben színházban játszottam, és
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tavaly leforgattam két független amerikai filmet is.
Jöttek folyamatosan megkeresések egyébként az évek
során, volt, amit a kinti munkáim és tanulmányaim miatt nem tudtam éppen elvállalni, és volt, amit
nem szerettem volna, mert ismételtem volna önmagam. Nagyon szívesen vállalok új feladatokat, sőt kis
szerepeket is. Nem csak a nagyobb filmszerepek a jó
szerepek, sokszor a kis mellékszerepekben van az igazi kihívás és érdekesség. Rengeteg mindenkivel nem
dolgoztam még itthon. Szívesen próbálnám ki magam új, ismeretlen terepen is.
Szerepel az Országos Mentőszolgálat
Alapítvány legújabb, újraélesztéssel kapcsolatos kisfilmjében. Örömmel tesz eleget az ilyen jellegű megkereséseknek?
Mindig megtiszteltetés olyan feladatokat kapni,
amivel segíteni tudunk másoknak, ahol valamit tudunk adni a szórakoztatáson kívül. Ez a kisfilm
életeket menthet, úgyhogy valóban fontos volt elkészíteni. A többség nem tudja, hogyan kell egy
defibrillátort használni, honnan is tudnák. Ebben
a filmben ezt humoros körítéssel, de nagyon pontosan, részletesen megmutatjuk. Régebben részt
vettem egy mellrák elleni kampányban éveken át,
rengeteg embernek sikerült felkelteni a figyelmét,
nők és férfiak egyaránt elkezdtek igazán odafigyelni
és rendszeresen eljárni a szűrésekre. Ez nagy elégtétel. Ráadásul ebben a kisfilmben a Valami Amerika
karakterekkel és történettel viccesen közelítettünk
meg egy nagyon fontos témát. Szerintem humorral
sokkal jobban befogadható egy komoly téma is. n

Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány (OMSZA)
friss társadalmi személetformáló filmjében Bala és
a Valami Amerika szereplői visszatértek, hogy bemutassák a nyilvánosan elérhető defibrillátorok
fontosságát és használatát. A Ne parázz, sokkolj!
– Újraélesztés defibrillátorral című kisfilm megtekinthető az Alapítvány közösségi média felületein.
Magyarországon több mint 1500 nyilvános
defibrillátor érhető el bevásárlóközpontokban, pályaudvarokon, vállalkozásoknál, mégis keveset tudunk róluk. Az OMSZA felmérései azt mutatják,
hogy 10-ből csupán 3-an tudják helyesen, mire
való ez az életmentő készülék, és 10-ből csak 4
ember tud róla, hol találhatók nyilvános defibrillátorok. Pedig fontos, hogy merjük és tudjuk
használni ezeket az eszközöket.
Sokkoló adat, de sajnos igaz: hazánkban naponta mintegy 70-en halnak meg hirtelen szívhalálban. Az OMSZA idei kampányának célja,
hogy minél több emberhez eljuttassa az üzenetet,
merjünk éles helyzetben cselekedni: hívjuk a mentőket, kezdjük meg a mellkaskompressziót, és
használjuk a közelben lévő defibrillátort, amíg
úton a segítség – hiszen minden perc számít.

A humor a társadalmi edukáció szolgálatában – avagy a Bala-sorozat története
„Bala vagyok. Ma olyan leckét kapsz, amit sose’
fogsz elfelejteni” – hangzott el 2015-ben Csuja Imre szájából az OMSZA még ma is töretlen népszerűségnek örvendő Tartsd életben! – Újraélesztés
egyszerűen és gyorsan című kisfilmjében, és valóban így is történt. Egy egész ország megtanulta
Baláék segítségével, hogy csak a mellkas nyomásával, levegőbefújás nélkül is lehet életet menteni.
2016-ban megérkezett a folytatás: az 1% – Nekünk sokat számít című kisfilmben a csapat Győrfi
Pállal erősödött, és a siker nem maradt el. A kampány hatására az OMSZA az elmúlt években rendre az élmezőnyben szerepel a legtöbb 1% felajánlást
szerző civil szervezetek listáján, idén 231 millió Ft
adó 1% felajánlással előrelépve az első helyre.
Az idei kampányfilmben visszatért többek között
Csuja Imre, Szabó Győző és Győrfi Pál is, kiegészülve többek között Oroszlán Szonjával és Scherer
Péterrel, hogy közérthető és humoros formában mutassák be a defibrillátorok használatát és adják át ezt a
szó szerint életmentő üzenetet minél több embernek. n
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ajánlja

Fiatal tehetségek mutatkoznak be a
Pesti Vigadóban

Aperitif
Decemberben a brüsszeli
diplomatából lett
konyhaművésszel, Mautner
Zsófiával beszélgetünk,
aki a Chili & Vaníllia blog
szerzőjeként a magyar
gasztroforradalom egyik
élharcosává vált. Hogy hogyan
készül az ünnepekre, és mit
készít saját, illetve mások
konyhájában, arról a következő
számunkban olvashatnak
bővebben.

A Magyar Művészeti Akadémia feladatának tekinti a hazai alkotóművészek megbecsülését, támogatását és ösztönzését,
mind a már számottevő életművel rendelkező középgeneráció, mind a fiatal, pályájuk elején álló tehetségek körében. Ezért
minden tagozat évente két-két díjat adományoz saját művészeti ága kiemelkedő képviselőjének, és 2019-ig két-két ösztöndíjat a negyven év feletti és alatti művésznemzedék jeles tagjainak. A díjazott munkáit egy nagyszabású kiállítás keretében
mutatják be a Pesti Vigadóban.
Az idei kamaratárlat a 2018-2019. évben az MMA Képzőművészeti Tagozata Művészeti ösztöndíjában részesített Ütő Gusztáv és Zsemlye Ildikó képzőművészek, Jagicza Patrícia Linda és Kuti Botond Fiatal művészeti ösztöndíjat elnyert alkotóművészek, valamint Bereznai Péter és Molnár Péter, az MMA Képzőművészeti Tagozat 2018. évi díjazottjai munkáit mutatja be.
A kiállítás december 6-ig látogatható.

További információk: www.vigado.hu

JÖN A HÉTTORONY FESZTIVÁL!
Héttorony Fesztivál

Idén is megrendezésre kerül a Héttorony Fesztivál, amely a legjobb világ- és népzenéit viszi el Makovecz Imre tereibe, azonban a járványhelyzetre való tekintettel a koncerteken csak online közvetítés
keretében lehet részt venni.
Az idei évben magyar művészek lakják be Makovecz Imre poétikus tereit. A több helyszínen megrendezésre kerülő vándorfesztivál fellépői között ott lesz a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas Sebestyén
Márta, aki önálló koncertje után még a Szent Efrém Férfikarral is színpadra áll, a Prima- és kétszeres
Artisjus-díjas Palya Bea, valamint a most nemzetközi elismeréssel kitüntetett, WOMEX-díjas Lakatos
Mónika és a Romengó. Az idei év középpontjában a női vokalitás áll, és kiemelt szerepet kapnak a női
művészekből álló produkciók. Így a Dűvő mellett feltűnik majd Kubinyi Júlia, az ifjú népdalénekesnő,
míg a Prima Primissima-díjas Petrás Mária és a Kossuth-díjas Szvorák Katalin önálló esttel kápráztatja el közönségét, valamint látható lesz a Dalinda énekegyüttes és a Triolina Folk – mindkét együttes
női művészekből áll. A gálanapon viszont élőben lehet megtekinteni a Magyar Állami Népi Együttes Idesereglik, ami tovatűnt című táncszínházát a Budai Vigadóban. További részletek: hettorony.hu
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Adj VÉRT, és ments
ÉLETEKET!
A Magyar Vöröskereszt kezdeményezésére 1988 óta november 27-e a Véradók Napja Magyarországon. Ezen a
napon köszönetet mondanak a rendszeres véradóknak, felhívják a figyelmet a véradás fontosságára, és
minden embert arra bátorítanak, hogy rendszeresen
adjon vért. Ezen a napon a sokszoros véradók, a több
éve a véradásszervezésben tevékenykedők, a véradóbarát munkahelyek és a véradó-mozgalom támogatói
részesülnek elismerésben. Magyarországon a biztonságos
vérellátáshoz évente ötszázezer egység vérre van szükség, ehhez évente mintegy félmillió önkéntes véradó segítségét várják.
A vért nem lehet mesterségesen előállítani, ezért van szükség a
véradók önzetlenségére, és arra, hogy minél nagyobb számban
vegyenek részt a társadalmi felelősségvállalás ezen formájában.
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Vág Bernadett írása

Mi legyen
a fa alatt?

Ő

rülten közeleg a karácsony. Ezt Spirike
mondta, amikor a következő gyűlésünket szervezni kezdtük, mégpedig azért,
hogy a helyszínt áthelyezzük a lakásból egy plázába.
– Mennyivel ügyesebben tudnánk ajándékokat vásárolni, ha több szem többet lát alapon bámészkodnánk, ha több fej többet ötletel alapon
gondolkodnánk, ha több kéz többet fog alapon cipekednénk, és közben viccelődnénk, nevetgélnénk,
kávézgatnánk, sütizgetnénk. Ráadásul... – emelte fel
az ujjacskáját Spiri, mint amikor rettentő fontosat
közöl – a hónap utolsó péntekjén lesz a Black Friday!
– Utálok shoppingolni – dörmögte Szaki –, bár
a sütit szeretem.
– Én a tömött plázákat utálom – tettem hozzá –,
de a kávét szeretem.
– Én imádok vásárolni – mondta Pisti –, de a
vásárlás nálam egy lelassult tudatállapot, nem tudok közben se ötletelni, se nevetgélni, se rátok figyelni. Minden kikapcsol bennem olyankor, csak
én vagyok meg a rengeteg gyönyörűség, és még az
is nehezemre esik, hogy ne magamnak vegyek meg
minden ajándékot.
– Én nem vásárolok karácsonyra
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– mondta kissé félszegen Márti –, mert nálunk
nincs ajándék.
– Nincs? – kérdeztük egyszerre. – Hogyhogy
nincs?
– Négy éve nincs. És sokkal szebbek az ünnepek
azóta – felelte. – Minden évben gyötrelem volt az
ajándékozás. A két fiunk soha nem örült annak,
amit kapott, amiket pedig szerettek volna, például
motorbiciklit, azt nem kaphatták meg. Észrevettük, hogy az ajándékok a csomagolással együtt a
szekrény mélyére kerültek. Az apjuk mindig utálta
a pulóvert, ahogy a sálat is, és pont nem azt a könyvet akarta volna, amit vettem neki. Én is utáltam a
habverőket, turmixgépeket vagy a hetvenkettedik
hajszárítót. Én ékszert szerettem volna vagy pulcsit,
de azt sose karácsonyra kaptam, hanem egy hétköznapon, ha becipeltem az üzletbe, és ráböktem. De
leginkább magamnak vettem meg.
– De miért nem kérdeztétek meg egymást, minek
örülnétek? – kíváncsiskodott Spirike.
– Mert akkor nem lett volna meglepetés – felelte szomorúan Márti. – Aztán az egyik karácsonykor, amikor fásultan és hullafáradtan ültünk a fa
alatt a sok díszpapír és haszontalan kacat között,

a nagyobbik fiam megszólalt. Minek csináljuk ezt
egymással? Szép ez az ünnep, a legszebb ünnep, szépek a díszek, a gyertyák, helyes a kis fa, finom a kaja,
de minek terheljük magunkat és egymást a sok unalmas ajándékkal? Meghökkentünk. Unalmas ajándék? Erre a fiam elmondta, hogy talán soha nem azt
kapta ajándékba, amire vágyott, viszont megkapta
egy másik alkalommal csak úgy, vagy megvette magának. A kisebbik is pont így vélekedett, és azt is
pontosan tudták, hogy nekünk se tudtak igazi örömöt szerezni a mihaszna bóvlikkal, amiket vásároltak, és nyilvánvalóan mi sem, egymásnak. Szeretik
viszont a bejglit, szeretik a karácsonyi dalokat, amiket együtt énekelünk, szeretik a feldíszített lakást,
a csillogó fát, szeretik az ünnep lényegét, a jelentését, az üzenetét, és még ma is meghatódnak éjfélkor
a templomban. Nem kell ajándék. Nem kell a sok
kacat, a sok doboz, papír, utánajárás, idegeskedés.
Így döntöttünk.
Magunkba mélyedtünk, hogy a tárgyi ajándék
tényleg akkora öröm-e. Öröm-e kigondolni, sorban állni érte, hazacipelni, becsomagolni, és főleg, örömöt okoz-e annak, aki kapja. És ha mégis
igen, mert szüksége van rá, vagy csak mert kellemes, szép, illatos, nem kaphatja-e meg csak úgy,
egy semmilyen kedden, szeretetből. Nem szerezne-e még nagyobb örömet, ha csak azért kapná,
mert épp rá gondoltunk?
Mint a mennydörgés, úgy hatott Szaki hangja
abban az áhítatos elgondolkodásban.
– A Black Friday idén épp november utolsó péntekjére esik.
Hát, igen, tudtuk, Spirike minden nap elmondta mostanában.
– És tudjátok, mi lesz még aznap?
Honnan tudtuk volna? Majd Szaki tudja.
– Hát a Ne Vásárolj Semmit Nap!
Ezen jót nevettünk. Aztán mégse nevettünk.
Mert eszünkbe jutott a sok kivágott erdő, a rengeteg felgyűlő szemét, a kukába dobált halomnyi
élelem, a nincstelenek, az éhező, púpos hasú gyerekek, a fertőzött vizek, a haldokló állatok a világban.
Aztán Spirike, aki tényleg rettenetesen együtt érzett minden világfájdalommal, majdnem szipogva

azt mondta, nagyon sajnálja, de ő idén nem tud
lemondani a Black Fridayről, mert már hónapok
óta szeretné azt a nagy, lapos tévét, amin a net is
bejön. És ha a szíve megszakad a szennyezett, túlköltekező világ miatt, akkor is nagyon szeretné,
mert ha nem teheti oda a fa alá, százszorosan megszakad a szíve.
Na, most már Spirike miatt is elszomorodtunk.
Mert hetek óta tudtuk, mennyire vágyik arra a tévére, és hogy milyen fájdalmas most dönteni.
– Nem egyetlen napról szól egy világnap –
mondta Szaki. – Vedd csak meg azt a tévét, aztán
a többi 364 napon is vedd meg, ami kell. De csak
azt, amire tényleg nagy szükség van, és csak an�nyit. Ne többet.
Ez így jó volt. Ezt mind el tudtuk fogadni, mind
tudtuk szeretni.
Ahogy később a kávét is meg a sütit, de nem a
plázában, hanem egy kedves, szentendrei cukrászdában, egy nagy séta után a friss levegőn. n
HIRDETÉS
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Sallai Ervin írása

Nem a
bajusz teszi
#HUMOR #MÉREGTELENÍTÉS #FIÚ #FÉRFI

N

a fiam! Üljél szépen ide a homokozó szélire, beszéljünk mint férfi a férfival. Nagyfiú
vagy, elkezdted az óvodát, anyád is noszogat engem, hogy nem nőhetsz csak bele a világba,
mint a dudva. Tudnod kell a helyed. Nohát! Adjad
csak szépen vissza a kislánynak a lapátot, és kérj bocsánatot, hogy kicsavartad a kezéből, miközben homokot szórtál a szemébe.
Mostan elmondom neked, hogyan leszel igazi
férfi, csak üljél már egy percet veszteg. Az igazi férfi
bármennyit tud ülni. Attila bácsikád például már
négy éve ül Vácon. Egy meccs 90 perc, meg a hos�szabbítás, meg az okostojások, akik a végén lerajzolják, hogy mit kellett volna csinálni, hogy ne kapjunk
ki. Szóval azt mind végig kell majd tudnod ülni.
Hogyan legyél férfi? Sokat kell tanulnod hozzá. Itt
van például a ruha. Amikor felveszed, ne találj meg
semmit, mint én! A semmi-nem-találás a férfiak alapképessége. Szitkozódhatsz, járkálhatsz, vagy csak állj
a szoba közepén, mint a nyáját vesztett juhász, de rá
ne hibázz, hol a ruhád, ha a szemed kiveri, akkor se.
Ha egy asszony megkeresi végül, vedd fel kifordítva, hátával előre, és hordd mindenképpen tovább,
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mintha higiénikus lenne. Amikor végül leveszed, egyszerre bújj ki a nadrágból, alsógatyából és zokniból. Az
így keletkezett széjjelbogozhatatlan gombócot a szen�nyestől távol dobd le, vagy ha mégis szétjönnek, szórd
el egyenletesen a lakásban! Adódhat úgy, hogy rossz
sorsod miatt majd te mosod ki a ruhád: akkor semmiképpen ne válogasd külön a színeket!
Vagy itt vannak az autók, ugye. Most is vissza kéne adnod a dömpert annak a síró fiúnak, de hát mi
vagyok én, bíró? Mi, férfiak mindent tudunk az autókról. Mondani. Meg kell tanulnod bármeddig osztani az észt hengerekről, lóerőről, turbóról. Ha igazi
férfi akarsz lenni, lenézed az automata váltót, a környezetbarát elektromosakat meg az önvezetőket, és
akkor is órákig tudod fikázni a legújabb Teslát, ha
egyébként egy 25 éves Opel kombinál jobbat sosem
vezettél. Olvasás dolgában se merészkedj az irodalom ingoványos területeire, csak a használtautó.hu
meg a tesztek. És pár vicc. Ha lehet, autós vicc. Majd
megérzed, milyen gyönyörű a manuális váltó egyenes fogazású fogaskerekének felsivító hangja tolatás közben. Nekem ez a mobilom csengőhangja is.
Mert minket ez különböztet meg a nőktől, fiam.

Nem a kukink, amivel el tudjuk oltani a tábortüzet.
Nem az, hogy bármikor tudunk böfögni, orrot túrni vagy értelem nélküli akciófilmeket nézni, hanem a
hosszantartó egyenes vonalú tolatás képessége. Amikor
eljön a nap, hogy negyvennel tolatsz egy távoli parkolóhely felé az egyirányú utcában – érzed, hogy végre
férfivá értél.
Beszéljünk egy kicsit az erőről. Most még erősebbek
a korodbeli lányok, mert hamarabb érnek, és megeszik
rendesen a papit, nem csak nyammognak rajta, mint
te. De eljön az idő, hogy Majácska már nem lök félre
a csúszda előtt. Férfi leszel. A sorsod, hogy te nyisd a
nagyi körtebefőttjét, te cipeld haza a hatos pakk ásványvizet és a lapra szerelt IKEA bútort, amit utána hetekig
csak nézel, hogyan is kellene összeszerelni. A cipelés a
te dolgod lesz, törődj bele. Ha a női súlyemelő szövetségnél dolgozol, akkor is jönnek majd a kör e-mailek,
hogy „szükség lenne egy férfira”. Nos ilyenkor fölösleges
bedezodoroznod a hónod alját, nem irodai románc lesz.
Föl kell hozni az emeletre pár íróasztalt.

Na. Mindent tudsz, amit egy egészséges férfinak
tudni kell. De álljon itt a tanítás apádtól betegség esetére is. Mert bármilyen vasból van a szervezeted, időnként ledönt a lábadról a kórság. Ami
a nőknél a fájdalom csimborasszója, a farfekvéses ikerszülés, az nálunk, férfiaknál a veszedelmes
nátha. A férfinátha borzasztó dolog. Letaglóz a
36,4-es láz, alig bírod el a papírzsebkendőt, csak
nyögve fekszel az ágyban, várva, hogy a tüdőgyulladásos feleséged kiszolgáljon. Teát iszol, nem
kívánod a sört, és csak nézel szomorúan anyád
áthozott húslevesére, mint aki James Bond helyett
véletlenül romantikus filmre ült a moziban. De ne
aggódj! Bármilyen tragikus kór is a férfinátha, a
következő meccsig vagy haveri sörözésig véget ér.
Ennyi. Engedd el Hannácska haját, menjünk
haza, kész az ebéd. Jövő héten innen folytatjuk.
Addig is el kell döntened, hogy ebben a két részre
szakadt országban melyik pártot követed. Német
vagy japán autók? n
HIRDETÉS

EGY
SZIMPATIKUS
VIP AJÁNLAT
Amennyiben 2 vagy több éjszakára foglal nálunk
közvetlenül szállást 2020. szeptember 01. és
december 23. között (kivéve a szállodai és állami
ünnepnapokat) hétköznapokra (legkésőbb pénteki
távozás), akkor a Szimpatika Magazin ezen
számának bemutatásával mindösszesen:

10.000 Ft / fő/ éj árért

biztosítunk Önnek 4 csillagos erdő közeli, wellnesz
szállodai, félpanziós ellátást szabad szobáink
egyikében. További részletekkel és a foglalással
kapcsolatban keressen bennünket!

W W W . S Z A L A J K A L I G E T. H U

info@szalajkaliget.hu
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NYEREMÉNYJÁTÉKAINK

Novemberben is játsszon velünk!
Látogasson el a szimpatika.hu/jatekok oldalra,
és a fiókjába való belépést követően* játszhat a
játékainkon!

MEGFEJTŐ

KVÍZ

játékosaink között

játékosaink között

természetközeli családi
pihenést

kétszemélyes, kétéjszakás
wellnesspihenést

sorsolunk ki a Márffy Házban, Lovason!

sorsolunk ki!

MEGFEJTŐ

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

Látogasson el a
szimpatika.hu/kviz
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!

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

Tisztelt Olvasóink!

Az elmúlt időszakban a SZIMPATIKA nevével visszaélések történtek!
Felhívjuk figyelmüket, hogy nyerteseinkkel minden esetben a szerkesztőségi telefonszámunkon 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 közzétesszük.
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.
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Újabb
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en!
zó tematikus kvízeink

vonta válto
Játsszanak velünk ha
Részletek:

WWW.SZIMPATIKA.HU

SZÁRAZ NOVEMBER
Alkalmi kvízjáték az alkohol és
a drogok káros hatásairól és a
felelős alkoholfogyasztásról.
Ha novemberben játszik alkalmi
kvízjátékunkon, megnyerheti
Zacher Gábor dedikált könyvét!
Decemberi online játékaink középpontjában a család és az ünnep lesznek.
Részletek a decemberi magazinban.

