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A párommal tizenkilenc éve vagyunk együtt és bár-
mikor nyitottak lettünk volna arra, hogy gyerme-
künk legyen. De endometriózist diagnosztizáltak 
nálam, ez nem titok, azért is beszéltem erről mindig 
nyíltan, mert szeretnék a sorstársaimon segíteni, erőt 
adni. Ez a betegség tulajdonképpen a méhnyálkahár-
tya rendellenes viselkedése, és a 70-es 80-as években 
szerveltávolítással gyógyították – most már könnyeb-
ben diagnosztizálják és sokféle kezelési módszer lé-
tezik egy nem elhanyagolt stádiumban. Jellemzően 
meddőséggel járhat a betegség.

Akkor nagyon szerencsések vagytok.
Igen.

Említetted a párodat, 
ő is Bocskor...

Amikor 18 éves koromban fel-
vételiztem a marosvásárhelyi szín-
művészeti egyetemre, anyukám azt 
mondta, hogy van ott egy nagysze-
rű színész, Bocskor Salló Lóránt. – 
Vegyünk neked órákat tőle, hogy 
jól felkészülhessél – mondta, és 
mutatta a képét a Hargita népe új-
ságban. Én mondtam neki, hogy 
biztos nem azért akarok bejutni 
az egyetemre, mert a névrokonom 
majd fölkarol engem. Aztán eltelt 
két év, és egyszer csak megláttam 
őt, ahogy a színház előtt várako-
zik és vastag hóperem van a feje 
tetején.

Hóperem?
Belepte a fejét a hó, amíg ott állt. És akkor megsze-

rettem. Taxiban ültem, ő az utcán volt, s mondtam 
a taxisnak, álljon meg, mert ez én vagyok férfiban. 
Ott állt egy hosszú hajú férfi, akinek hóperem volt a 
feje tetején. Szép volt.

Álljon meg, mert ez én 
vagyok férfiban?

Igen.

De ezt hogy értetted, külsőre?
Nem, dehogy, belül. Csakis arra gondoltam.

Hát, ezek szerint igazad lett. 
Magyarországra is együtt jöttetek?

Igen, hirtelen ötlet volt. Nem volt semmilyen ter-
vünk. Tulajdonképpen buliból indultunk el, aztán 
valahogy hihetetlen módon itt ragadtunk.

Mindketten szép karriert futottatok 
be. Lóránt a Virtuózokkal, ő volt a 
produceri iroda operatív igazgatója, 
most a Coopera ügyvezetője. 

Operaelőadásokat 
hoznak létre, de játszik 
is: ő az egyik főszereplő 
Kocsis Ágnes új, Éden 
című filmjében.

Ő az a fajta színész, aki le tudja 
tenni a maszkot, és nagyon szívesen 
dolgozik a háttérben. Ritka, hogy 
valakinek ilyen egészséges lelkülete 
van, a színészek általában nárciszti-
kusan, görcsösen ragaszkodnak a sze-
repléshez. Lóránt nem ilyen, és ez egy 
fantasztikus adottság, ráadásul neki 
nagyon-nagyon jó meglátásai van-
nak, például az operaénekesekkel 
kapcsolatban. Nagyon régóta dolgoz-
nak együtt közös barátunkkal, régi 
osztálytársammal Molnár Leventével.

Bizonyos szempontból ideálisnak 
tűnhet, hogy a karanténidőszakra 
esett a várandóságod, hiszen amúgy 
sem tudtatok volna koncertezni, 
ugyanakkor rémisztő lehetett az a 
tudat, hogy járványhelyzetben kell 
világra hoznod a kislányodat.

Volt, hogy sírdogáltam is, mert olyan rémhírek terjed-
tek, hogy fertőzőosztályon szül a COVID-os kismama, 
meg hasonlók... És voltak barátaim akik nagyon negatí-
van élték meg ezt az időszakot. De akkor azt mondtam 

Bocskor Bíborka, a Magashegyi 
Underground énekesnője – 
ez volt a te állandó jelződ. 

Belegondoltál abba, hogy most 
kapsz egy másik címkét: te leszel 
„a Zsolna anyukája”? „Szóljatok a 
Zsolna anyukájának, hogy hozza 
az igazolást, szóljatok a Zsolna 
anyukájának, hogy hétfőn szülői 
értekezlet lesz, anya, átmegyek 
a Zsolnáékhoz játszani...” Ez 
egy vadonatúj univerzum!

Nem gondoltam bele soha, fura is hallani. De sze-
rintem mindkettő menni fog, az életet nem lehet el-
választani a munkától vagy a művészettől.

Nyilván nem. Inkább csak azt 
gondolom, hogy ez egy új...

...Szerep? Hát, lehet szerepnek nevezni. Profán 
szemszögből és ugyanakkor sok másféle szemszög-
ből is. Tudod, őszinte leszek, én ahányszor ránézek 
a kislányom arcára, megtelik könnyel a szemem... 
és azt suttogom neki, hogy milyen jó, hogy minket 
választottál. Szóval én vagyok a világon a legboldo-
gabb édesanya...

Talán azért is érzel így, mert 
sokáig kellett várnotok. Többször 
beszéltél róla, hogy egy autoimmun 
betegség miatt problémás lehet 
számodra a várandósság.

Kalmár András interjúja

„OTTHON VAGYOK”
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magamban, hogy ez nekem nem buli, maximálisan a 
gyermekemre kell koncentráljak, úgyhogy ledobtam a 
szkeptikus attitűdöt. Két szomorú napom volt, de rájöt-
tem, hogy akinek van hite, mint ahogy nekem is van, az 
nem kell, hogy féljen. Vigyáztam magamra, és őszintén 
szólva nem is hittem el, hogy valami baj érhet.

Te már kisgyerekként a 
színpadra készültél?

Igen. Tulajdonképpen nem is gondoltam más-
ra. Bár egyszer eszembe jutott, hogy lehetnék 
börtönpszichológus.

Börtönpszichológus?
Hát igen. 11-12 éves lehettem, amikor elolvastam 

egy halálraítélt fogoly könyvét, akkor gondoltam azt, 
hogy foglalkozhatnék halálraítéltekkel. Gyerekko-
romban különös kötődésem volt a halálhoz.

De miért?
Szerintem minden gyerek életében van egy kor-

szak, amikor ez a téma nagyon izgatja. Magyarórán 
megengedte a tanárom, hogy verseket mondjak és 
novellákat olvassak fel az óra elején, de egy idő után 
ajánlották, hogy menjek pszichológushoz, mert min-
den írás, amit felolvastam, a halálról szólt.

Mesélj Csíkszentmártonról, ahol 
felnőttél, milyen ott most az élet?

Azt a vidéket fantasztikusan kedves emberek lak-
ják. Nagyon erősen összetartanak, főleg ünnepek 
alkalmával. Unokatestvérem megmutatta a Zsol-
náról készült fotókat az ángyikámnak, Rózának, és 
Róza néni azt üzente, hogy szoptatás alatt rántott-
levest egyek. Megmondta, hogy mi a tuti. Annyi-
ra örülök, hogy itt, Budapesten az ő jótanácsaira is 
hagyatkozhatom.

És ettél rántottlevest?
Hát persze. A másik székely specialitás, amit szop-

tatás alatt esznek az anyukák, az a köménymagos 
leves, amire tojást csurgatnak. Az is nagyon finom. 
Lóránt anyukája készítette nekem, szóval most telje-
sen tradicionális székely kismama vagyok.

Ti egyébként korábban is 
tradicionális ételeket etettek?

Nem, dehogy, mi tulajdonképpen már mindenek 
voltunk, vegetáriánusok, vegánok, intuitív alternatív, 
etikus utakat kerestünk, fedeztünk fel az étkezésben, 
a terhesség alatti hagyományosabb ízek inkább Zsol-
nának, a formálódó új családunknak szólnak.

Beszéljünk a zenekarodról is, a 
Magashegyi Undergroundról, 
nagyon karakteres zenét játszotok, a 
ti számaitok összetéveszthetetlenek 
a többi, alternatívnak 
mondott zenekar dalaival.

Azt látom, hogy mi a senki szigetén vagyunk. 
Popnak nem vagyunk elég pop és nem vagyunk 
eléggé alterok alternek. Külföldön nagyon megy a 
kettő közötti fúzió, ez az artisztikusabb pop, en-
nek eszméletlen tere van, és tele vannak a feszti-
válok ilyen zenekarokkal. (Illetve remélem, hogy 
mihamarább tele lesznek). De itthon ezt nem tud-
ják értelmezni. Ugyanakkor nagyon szerencsések 
vagyunk, mert van egy saját közönségünk, ami, ha 
kell, akkor a megtölti a Müpát vagy az Akváriu-
mot. Ha nagyobb bravúrokat keresnénk, akkor biz-
tos, hogy több kompromisszumot kellene kötnünk. 
Szóval ez így most pont jó.

Mi a helyzet a szövegírással? Vannak 
saját szövegeid, és van, amit külsősök 
írnak, de megzenésítettetek Tóth 
Kriszta verseket is. Azt gondolom, 
hogy egy olyan zenekarnál, 
amely ennyire karakteres 
zenét játszik, meghatározó 
fontosságú a dalszöveg is.

Ez így van. A kezdetekkor több szöveget írtam, 
de aztán nem akartam, hogy ettől elbillenjen felém 
a mérleg nyelve. Elkezdtünk dolgozni Tariska Sza-
bival, akit az Amorf Ördögökből ismertünk. Aztán 
bejött Parti Nagy Lajos a képbe, Szabó T. Anna, Zá-
vada Peti, és Tóth Krisztina, és emellett még van egy-
két dalszövegíró, Hujber Szabitól és Beck Zolitól is 
csodálatos szövegeket kapunk.

Egy interjúban azt mondtad, 
hogy egy saját versesköteten 
is gondolkozol.

Hát... Van egy csomó vers és nagyon szeretem az 
írást, de mindig jönnek ezek a kicsi démonkák, akik 
visszahúzzák a dolgokat, hogy most ne ezzel foglal-
kozz, inkább menj el jógázni, vasald ki a függönyt, 
főzd meg az ebédet... úgyhogy ezt a bugyrot nem 
bontottam ki még teljesen.

Mesélted, hogy a koncertezés 
egyrészt feltölt, másrészt leszív. 
Hogy lehet erre mentálisan 
és fizikailag felkészülni?

Ha az egyik nagymamámra gondolok, Annára, ak-
kor ő úgy jelenik meg nekem, mint egy hófejér hajú 
néni, aki egy lovat visz a hátán. Olyan erős nők voltak 
a környezetemben, hogy elég csak rájuk gondolnom, és 
óriási energia és erő száll meg. Másrészről meg valahogy 
mindig úgy tartottam fönn a balanszot magamban, 
hogy leadtam az összes fölös energiámat. Legutóbb pél-
dául biciklivel jártam meg a próbatermet, ami oda-visz-
sza 30 km és még letoltam egy 45 perces spinninget. De 
ahogy mondtam, ott van a jóga is. Mentálisan pedig... 
én nem titkolom, katolikus vagyok, nálam az ima és az 
összes többi benne van a pakliban.

Nincs néha rettenetes honvágyad?
Soha nem tudtam a honvágyat értelmezni. A hon-

vágy, az olyan számomra, mint a sajnálat. Hogyha 
honvágyad van, akkor menj haza, ha sajnálsz valakit, 
akkor tegyél érte. Szerintem a honvágy üresjárat. A 
gyökereim, az erdélyiség, az nem távolság számom-
ra. De hisz hallod, úgy beszélek, mint egy paraszt...

Ez nem igaz, van egy nagyon szép 
dialektusod, erre mondják, hogy 
ízesen beszélsz, de egyáltalán 
nem úgy, mint egy paraszt – 
bármit is jelentsen ez.

Oké, de én paraszt maradtam, a legjobb értelem-
ben. Ízesen. Ezt nem is akartam levetkőzni, mert ez 
vagyok én. Ezért nincs honvágyam, mert az ottho-
nomban vagyok. Otthon vagyok.

Értem, de ha nem lennél itthon 
Zsolnával, egy nagyvárosi pörgős 
életet élnél. Nem voltak olyan 
időszakok az életedben, amikor 
azt érezted, hogy itt kell hagyni 
mindent, és hazarohanni a 
szülőfaludba, a Kárpátokon túlra?

Hát, ez sokszor előfordult. Van egy visszatérő ál-
mom, ami periodikusan megjelenik, azt álmodom, 
hogy a családi házunk udvarán úszom a levegőben, 
a föld fölött egy kicsivel. Ha ez jön, akkor tudom, 
hogy haza kell menni. Most is vágyom rá, hogy ott-
hon ébredjek, de tudom, hogy ez Zsolna, és a jár-
ványhelyzet miatt is lehetetlen. Óvatos vagyok. De 
évente többször haza szoktam menni. Koncertezni is.



Más otthon fellépni?
Hát, a legelső koncerteknek nagyon durva, felsza-

badító hatása volt, a gyermekkori vagy kamaszkori 
bugyraim szépen kipattantak, mint a lufik, vagy a 
szappanbuborékok. De féltem is a nagy szeretettől, 
hogy nem lesz-e teher – de nem lett az. Nagy élmény 
volt úgy fellépni, hogy láttam a református papot a 
második sorban, a volt tangótanáromat az elsőben, a 
barátaimat, a szomszédaimat – fantasztikus érzés volt.

Zsolnának szoktál énekelni?
Igen, most már sokat... Az elején, amíg még nem 

éreztem azt, hogy ő mit szeret, egy kicsit nehezemre 
esett az éneklés... Gondolkodtam is, hogy vajon mi 
tart vissza? Azt éreztem, hogy bénán énekelek, nem 
tudtam felidézni vagy kitalálni a szöveget, nem úgy 
jött a hangom, nem működött. Másfél hete kezdtem 
el újra énekelgetni, a hangom is meglett, és egy picit 
még változott is. Zsolna pedig nagyon szépen figyel. 
Sőt, tegnap egy ropogósat kacagott.

Mesélted, hogy megbeszélitek, mi fog 
történni, vagy minek kell történnie...

Igen, belebonyolódtam a perinatá l is 
pszichológiába.

Ennek mi a lényege?
Sokan mondják, hogy ez ilyen lila dolog meg hó-

kuszpókusz, pedig ez tényleg pszichológia. Mert 
ugyanúgy, ahogy nekünk, egy magzatnak is van lel-
ki élete. Ő is érzi a rezgéseket, vele is lehet kommu-
nikálni. Van egy fantasztikus pszichológus, Orosz 
Katalin, sok előadását hallgattam meg, és aztán na-
gyon-nagyon szépeket beszélgettem Zsolnával. Úgy 
fordult be, hogy két nappal előtte mondtam neki, 
hogy még nem sürgős, de lassan innen, ide kellene 
menni. Két napra rá volt ultrahang vizsgálatom, ak-
kor mondta az orvos, hogy a kislány be van fordul-
va. Mindent el szoktam mondani Zsolnának előre, 
azt is, hogyha orvoshoz megyünk, és most is, mielőtt 
jöttünk volna az interjúra és a fotózásra, megkértem, 
hogy majd ne féljen, itt jó emberek között lesz. De 
azt is megígértem neki, hogyha nagyon nem tetszik 
itt neki, akkor gyorsan elmegyünk.

Akkor úgy tűnik, jól érzi magát, 
mert órák óta hangját se hallani. 
Egyébként gondolkoztál azon, 
hogy ha a járványhelyzet engedi, 
mikor térsz vissza a színpadra? 
És mit csinál akkor Zsolna?

A terhességem alatt és a szülés után nagyon sokáig 
nem kívántam a koncertezést, de a múlt szombaton 
belenéztem egy koncertvideóba, és akkor azt érez-
tem, hogy hú de jó lenne egyet koncertezni. Azóta 
újra elmúlt ez a vágy... Lehet hogy hülye példa, de 
amikor macskánk lett, abban maradtunk a férjem-
mel, hogyha utazunk, visszük magunkkal a macskát 
is. Nem kell, hogy ő külön életet éljen. Persze nem 
egy macskához akarom hasonlítani Zsolnát, de azt 
gondolom, hogy úgy fogjuk alakítani az életünket, 
hogy egymás szükségleteihez fonódjunk és csatla-
kozzunk. Majd viszem magammal. Hogy pontosan 
mikor, azt nem tudom, de nagyon remélem, hogy 
előbb-utóbb újra lesznek koncertek és színház, újra 
lesz kulturális élet, és újra énekelhetek... nem csak 
Zsolnának. n
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Egyszerre minden – Anton Molnár kiállítása

A ajánlja

A Nép hangja
Novák Péter és az Etnofon koncertsorozatot indít a budapesti Trip 
hajón. A havonta jelentkező zenés est több generáció emlékeit idé-
zi fel egy hajdani műfaj, a „zenekari klub“ kortárs életrehívásával.

Mit műfaj, valódi életforma volt évtizedeken át a fővárosi éjsza-
ka fanclubjaiba járni, együtteseknek és közönségüknek egyaránt! 
Már a nagy generáció is legendás helyszíneket hagyott maga után, 
hogy aztán a hetvenes évek elején meginduló táncházmozgalom 
régi-új formát adjon e sajátos társasági élménynek.

„Ha ifjúságom nem is hozza vissza, de biztos vagyok abban, hogy a klubos közeg a mi életterünk” – vélekedik Kiss Ferenc, 
az Etnofon alapítója. „Legnagyobb közösségi és kulturális élményeimet is ilyen helyeknek köszönhettem anno, mint a Kaláka 
Vizivárosi Pinceklubja, vagy a Kassák – melyet Sebő Feri és Halmos Béla külföldi szereplése miatt mi nyitottunk meg a Vízön-
tővel. A Fiatal Művészek Klubja, a Könyvklub vagy az FMH Körterme táncházainak, a Kőbányai Ifjúsági Klubnak a Halom utcá-
ban – ahol a Kolindával és az ős Ricsével játszottunk rendszeresen –, de a Bihari együttes Akácfa utcai székházának, a Metró 
Klubnak és az Almássy téri Szabadidőközpontnak is.”

Ez utóbbi helyszín már az Etnofon zenekar másik nemzedékében is legendás emlékeket ébreszt, ahogy az idén ötvenedik évé-
be lépett Novák Péter fogalmaz: „minket a kultúrházak neveltek fel! Egyéb lehetőségek híján összművészet volt ez a javából; film, 
színház, muzsika... Egy nyomasztó rendszer árnyékában lélegezhettünk szabadon, vehettünk nagy levegőt a mindennapokhoz”.

A jelenlegi felállásában tavaly debütált, és karanténkoncertjével váratlan sikert aratott Etnofon tehát autentikus klubbot 
ígér, valódi élményekkel! Koncertjeiken felvonultatják vendégként a hazai világzene stílusteremtőit, de társművészeti pilla-
natokban, gegben sem lesz hiány. „Semmi kétség nem fér hozzá: ma is ennek van leginkább értelme”, üzeni Kiss Ferenc a kon-
certsorozat leendő közönségének.

Az 1957-ben Budapesten született, 1988 óta Franciaországban élő Anton Molnár figurális festő, de stílusa inkább csak 
eszköz, hogy tágabb mondanivalókat feszegessen. A tér és az idő mezsgyéjén kalandozik, az életünkről beszél. Alkotásai 
útinaplók, melyekben a tartalom sokszor áttételesen vagy rejtve keresendő. Klasszikus technikával dolgozik, amelyet a 
flamand és olasz reneszánsz mesterek fejlesztettek ki. A festményein sokszor szerepel kalligráfia és pop art elem, érezni a 
filmezés összetettségét, a ritmus váltását, a montázst.

Alkotásai augusztus 28. és szeptember 13. között a Pesti Vigadóban is láthatóak. A tárlat címe Egyszerre minden, mert 
Budapestre komplex anyaggal érkezik a művész. Kedvenc témái mellett láthatjuk korai gyermekkori alkotásait és iskolai 
tanulmányrajzait is; emellett mostani munkák, csendéletek, portrék, street-art munkák és kísérletek színesítik a gazdag 
kiállítást, mely betekintést nyújt Anton Molnár összetett és humanista világába.

További információk: www.vigado.hu
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Betegségek
az oviban

10 11

Légúti meg-
betegedések

Leggyakrabban vírusfertőzés áll a háttérben, pl. 
nátha, influenza, amelyek a felső, illetve az alsó lég-
utakat érintik. Míg a nátha banális fertőzés, enyhe 
lefolyású, vizes-átlátszó orrfolyás, tüsszögés, torokfá-
jás vagy kaparás jellemzi, és általában nem okoz rossz 
közérzetet, addig az influenza 38 Celsius fok feletti 
lázzal is járhat, rossz közérzet, levertség, étvágyta-
lanság, izomfájdalmak és száraz köhögés is kíséri.

Elkerülni mindkettőt a gyakori szellőztetéssel, 
kézmosással, az évszaknak megfelelő vitamindús 
táplálkozással és a réteges öltözködéssel lehet. A kö-
zösségekben nagyon fontos a közös használati tár-
gyak rendszeres fertőtlenítése.

Mindkét esetben javasolt az otthoni ápolás, pi-
henés, bőséges folyadékfogyasztás, és tüneti szerek 
használata. Mivel a kórokozó cseppfertőzéssel terjed, 
javasolt a kezdeti tüneteknél otthon tartani a kis be-
teget, de hőemelkedés vagy láz esetén már semmi-
képp nem tanácsos közösségbe vinni.

Harsányiné dr. Incze Edit

A k i s g y e r -
mekekné l 

számtalan be-
tegség előfordul-
hat, hiszen im-
munrendszerük 
még fejlődésben 
van, és ennek 
esélye tovább 
növekszik, ami-

kor közösségbe kerülnek. A szülők 
gyakran nem ismerik fel azonnal a 
tüneteket, így Harsányiné dr. Incze 
Edit, a gyulai Szent László Gyógy-
szertár gyógyszerészének segítsé-
gével összegyűjtöttük a leggyako-
ribb gyermekbetegségek jellemzőit, 
és hogy milyen kórokozók állnak a 
háttérben.

Szentkuty Nikolett írása
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2-3 napnál tovább fennálló láz, vagy a tünetek sú-
lyosbodása esetén bakteriális felülfertőzésre, szö-
vődményre gyanakodhatunk, ekkor feltétlenül 
forduljunk orvoshoz, mert antibiotikumra lehet 
szükség. Nátha szövődményeként gyakori az orr-
melléküreg-gyulladás, a fülkürt hurut, a vele együtt 
megjelenő fülfájás, arcüreggyulladás, az influenzánál 
gyakori szövődmény a tüdőgyulladás.

Erre a korosztályra a szűkebb légutak, hörgők mi-
att tipikusan jellemző még a szintén vírusos erede-
tű KRUPP-os köhögés, amikor a gyulladás miatt a 
légutak beszűkülnek, és jellegzetes görcsös, sípoló 
hangzású, nehezített belégzés alakul ki, mely hideg 
levegő hatására enyhül. Kezelése mindenképpen or-
vosi ellátást igényel.

A bakteriális eredetű fertőzések jellemzője a gyul-
ladással, gennyes folyamatokkal, fájdalommal, láz-
zal járó tünetek, sárgás-zöldes sűrű orrváladék vagy 
köpet, és hurutos köhögés, duzzadt nyirokcsomók is 
jellemezhetik a folyamatot a fertőzés helyétől függő-
en. Ez utóbbiak kezelése szintén orvos feladata, an-
tibiotikum és megfelelő tüneti szerek használatával.

Bőrtünetekkel 
is járó megbe-
tegedések

Bárányhimlő:Bárányhimlő: a bőrön, nyálkahártyá-
kon megjelenő hólyagos, viszkető kiütésekkel járó 
heveny fertőző betegség, amely cseppfertőzéssel ter-
jed, de a használati tárgyak is közvetítik. Lappangá-
si ideje 14 nap, de már a kiütések megjelenése előtt 
is fertőz. A fertőző időszak kb. 2 hétig, a hólyagok 
pörkösödéséig tart. Kisgyermekek körében a leggya-
koribb, zárt közösségekben járványszerű megjelenés-
re számíthatunk.

A kezdeti tünetekre jellemző a náthára vagy 
influenzára emlékeztető tünetek megjelenése, hő-
emelkedés vagy láz, majd a kiütések napokon át, fo-
lyamatosan jelennek meg.

Kezelése: elsősorban ágynyugalom, lázcsillapí-
tás, védeni kell a gyermeket a vakarózástól (körmöket 
rövidre vágni, tisztán tartani), viszketést csökkenteni 
szájon át adható antihisztamin cseppel, hűteni a visz-
kető felületeket, hogy a hólyagok lehetőleg ne tud-
janak felülfertőződni és heg nélkül gyógyuljanak.

A bárányhimlőn átesettek életre szóló védettséget 
szereznek, de a betegség súlyosabb lefolyású szövőd-
ményei miatt már évek óta elérhető és ajánlott a vé-
dőoltás beadása a betegség megelőzésére.

2019 szeptemberétől kötelező 
a bárányhimlő elleni védőoltás, 
a 13. és a 16. hónapban oltják 
a kisgyermekeket, így ennek a 
korosztálynak már ingyenessé 
vált az immunizálás.

A más korosztályú gyermekek esetén továbbra is el-
érhető az orvos által vényre felírt, patikában megvá-
sárolható védőoltás, ami szintén 2 oltásból áll.

A betegségen át nem esett várandós nőkre veszé-
lyes a vírus, a tervezett gyermekvállalás előtt nekik 
is javasolt az immunizálás!

Lepkehimlő-Lepkehimlő-
vagy pillangóvírus:vagy pillangóvírus: szintén csepp-
fertőzéssel terjedő vírusos betegség. 6-10 napos 
lappangási időt követően hőemelkedés, hurutos tü-
netek, fejfájás jelentkezhet, majd főleg az arcon me-
legre kipiruló, lepke formájú foltok alakulnak ki, 
melyek aztán a végtagokon, törzsön is megjelen-
hetnek. Javasolt orvoshoz vinni a gyermeket, tüneti 
szerekkel csökkenthető a láz és viszketés. Általában 
enyhe lefolyású és szövődménymentesen gyógyul, de 
várandós nőkre veszélyes.

Ótvar:Ótvar: leggyakrabban kisgyermekeket érintő, 
bakteriális eredetű felületes, gennyes, fertőző bőrbe-
tegség. Általában megfázásos betegségek esetén je-
lentkeznek a tünetek, főként az arcon. A kórokozó a 
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szétkenődött orrváladék útján jut be a bőrbe a hám-
sérüléseken keresztül, majd apró, viszkető hólyagok 
formájában jelentkezik a bőrtünet, mely váladékoz-
hat, és dörzsölés hatására mézszerű pörk is keletkez-
het rajta. Vakarással továbbterjedhetnek a tünetek.
Kezelése: helyi fertőtlenítéssel, helyi hatású 
antibakteriális kenőcsökkel, ritkán szájon át adott 
antibiotikumra is szükség lehet. Szövődményként 
maradandó heg keletkezhet, ill. a kórokozó bak-
térium ritkán vesekárosodást is okozhat. A beteg 
gyermeket feltétlenül javasolt orvoshoz vinni, és kö-
zösségbe a gyógyulásig ne járjon.

Kötőhártya-gyulladás:Kötőhártya-gyulladás: közös-
ségben gyakran előforduló betegség, melyet bakteri-
ális és vírusfertőzés is okozhat. Tünetei: bepirosodott 
kötőhártya, duzzadt, a gennyes váladéktól összeraga-
dó szemhéjak, égő-szúró érzés, és fényérzékenység is 
jelentkezhet.
Kezelése: mindenképpen orvosi kezelést igé-
nyel, vényköteles antibiotikumos, gyulladáscsök-
kentő szemcseppel kezeljük, a gyógyulásig naponta 
többszöri cseppentéssel. A gyermek közösségbe ez 
idő alatt nem járhat, mert a tünetei ugyan csökken-
nek a kezelés hatására, de fertőző marad. Fokozottan 
ajánlott fertőtleníteni a közös használati tárgyakat!

Emésztőrend-
szert érintő 
betegségek

Hasmenés, hányás:Hasmenés, hányás: szintén gyer-
mekközösségekben gyakran előforduló fertőző be-
tegség, melynek hátterében vírus és baktérium is 
állhat, melyek pár napig tartó heveny tüneteket 
okoznak, hasi fájdalom, görcsök, vizes, bűzös has-
menés, levertség, étvágytalanság és esetleg hányás 
formájában. A baktériumok közül leggyakrabban a 
szalmonella okozza a tüneteket, melyek a fentiekhez 

nagyon hasonlóak, de itt jellemző lehet a magas láz 
is. A fertőzés kialakulhat fertőzött élelmiszerek, pl. 
tojás felhasználásával, vagy romlott, esetleg nem kel-
lően hőkezelt élelmiszerrel, de szalmonellával fer-
tőzött vagy hordozó személy útján is. A kórokozó 
széklettenyésztéssel kimutatható, orvosi kivizsgálás 
ez esetben is javasolt.
A hasmenés és hányás főleg kisgyermekeknél jelent-
het veszélyt, az elveszített folyadék és elektrolitok 
miatt a só-vízháztartást veszélyezteti, ezért hamar 
súlyos kiszáradás léphet fel. Emiatt a gyakori kis 
mennyiségű folyadékpótlás, rehidrálás elengedhe-
tetlen lehetőleg só- és elektrolitpótlás formájában, 
és ha szükséges, lázcsillapítás egészítse ki. Az emész-
tőrendszer munkáját könnyen emészthető, zsírsze-
gény, vitamindús tápanyagokkal segíthetjük.

A Rotavírus-fertőzésRotavírus-fertőzés gyakoriságá-
nak és kockázatainak csökkentésére pedig lehetőség 
van a félév alatti csecsemők aktív immunizálására vé-
dőoltás formájában, mely orvosi javaslatra és vényre 
a gyógyszertárakban elérhető. n

A fenti fertőző betegsé-
gek megelőzéseképpen 
kiemelendő a szemé-
lyes higiéné, a gyakori 

kézmosás fontossága, és javasolt 
az élelmiszerek fogyasztás előtti 
alapos megmosása, valamint a 
környezetünkben lévő használati 
tárgyak tisztán tartása, esetenkénti 
fertőtlenítése, ezáltal a kórokozó 
csíraszám jelentősen csökkenthető.

Minden esetben javasolt betegsé-
gek kapcsán a házi gyermekorvos 
felkeresése a diagnózis, a további 
terápia és a hiányzás igazolása 
miatt is.
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Egy nap a 
hallássérültekért

A nélkülözhetetlen 

ózon védelmében
A nélkülözhetetlen 

ózon védelmében

A Siketek Nemzetközi Szövetségének határozata alapján 1958 óta minden év szeptember utolsó vasárnapján – idén szeptember 27-én – tartják a hallássérültek világnapját. A nap célja, hogy felhívják a társadalom és a döntéshozó szer-vek figyelmét a siketek és a nagyothallók sajátos kommuni-kációs problémáira, melyek következtében jelentős hátrányba kerülnek az életminőségük tekintetében. A siket emberek nyelvi és kulturális kisebbségnek tekintik magukat, ezért az őket képviselő szervezetek arra törekszenek, hogy a siket embereket is ugyanazon jogok illessék meg, mint a többi állampolgárt.Magyarországon a lakosság csaknem tíz százaléka, azaz majdnem egymillió ember él valamilyen fokú halláskárosodással – közülük hatvanezren siketek, háromszázezren pedig súlyos nagyothallók. A siket gyerekek intézményes, állami oktatása 1891-ben kezdődött el Budapesten, majd 1907-ben alakult meg a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ), amely azóta is ellátja az ér-dekképviseleti feladatokat.

1987. szeptember 16-án 46 ország írta alá a sztratoszférikus ózonréteg védelmét szolgáló montreali 

jegyzőkönyvet. Mára több mint 189 ország csatlakozott hozzá, köztük 1989-ben Magyarország 

is. Ez volt az első olyan globális környezetvédelmi megállapodás, amely igazán sikeresnek mond-

ható. Az egyezmény értelmében a csatlakozó országok vállalták, hogy megszüntetik a magas lég-

köri ózont lebontó klórozott vegyületek gyártását, kereskedelmét és használatát. A jegyzőkönyvet 

aláírók minden év szeptemberében tartják éves találkozójukat, amelyen igyekeznek minél több 

olyan intézkedést hozni, mely az ózonréteg eredeti állapotának gyors visszaállítását segíti elő.



mennyiségben áll rendelkezésünkre: zárjuk el a csa-
pot, ne indítsuk el a mosógépet kevés ruhával, és ha 
tehetjük, fürdés helyett inkább zuhanyozzunk.

Ne dobjuk a sze-
metesbe a káros, 
mérgező hulladékot!
Sok otthon használatos tárgyunk tartalmaz káros 
anyagokat. Gondoljunk csak a lemerült elemekre, az 
elektronikai berendezésekre vagy a lejárt gyógysze-
rekre. Az ilyen típusú hulladéknak nem a kukában 
van a helye. Vigyük el a legközelebbi gyűjtőállomás-
ra, vagy tároljuk biztonságosan (hűvös, száraz he-
lyen), ameddig nem tudjuk elszállítani. A kisméretű 
akkumulátorok és elemek begyűjtési hálózata is fo-
lyamatosan bővül, egyre több műszaki áruház, élel-
miszerüzlet, mobiltelefon márkakereskedés helyez 
ki gyűjtőládákat.

A lejárt szavatosságú gyógyszereket a 
kukába dobni, vagy a lefolyóba ön-
teni szigorúan tilos! Ne kerüljön 
a normál lakossági szemét kö-
zé a lejárt szavatosságú pirula, 
kenőcs, vitamin, ugyanis ezek-
kel súlyos környezetszennyezést 
okozhatunk. Jó tudni, hogy ha 
az otthoni fiókunkban sárguló 
dobozú, bizonytalan állagú gyógy-
szereket találunk, azokat a gyógyszer-
tárakban ingyenesen leadhatjuk.

A használt étolaj a lefolyóba vagy a WC-be öntve le-
rakódhat a vezetékekben, ezzel a csatorna dugulását 
okozva. A talajba kerülve gátolja annak légáteresztő 
képességét, és elpusztíthatja a talaj élőflóráját. Ta-
vakba, folyókba jutva, a természetes vizek felszínén 
úszva meggátolja az oxigén bejutását, így csökkent-
ve a vizek oldott oxigén tartalmát, elpusztítva ezzel 

a vízi élőlényeket. A folyóvizekbe kerülve egyetlen li-
ter olaj egymillió liter ivóvizet tesz teljesen alkalmat-
lanná a további felhasználásra. Egyes benzinkutakon 
speciális gyűjtőhordókat helyeztek el, amelyek lehe-
tővé teszik a lakossági használt sütőolaj és zsiradék 
környezetbarát tárolását és elszállítását. Ráadásul 
az itt leadott olaj újrahasznosítását is megoldották: 
bioüzemanyag készül belőle.

Ne vásároljunk fe-
lesleges dolgokat!
Hatalmas összegeket takaríthatunk meg, ha mellőz-
zük a felesleges árucikkek megvásárlását, ráadásul a 
visszamaradt hulladék sem a mi szemetes kosarunkat 
szaporítja. Mielőtt haszontalan tárgyaink a kukában 
végeznék, keressünk az interneten olyan szerveze-
teket, hulladékudvarokat, boltokat, ahol örömmel 
átveszik azokat a tárgyainkat, amikre nincs már 
szükségünk – legyen szó ruháról, kozmetikai ter-
mékekről vagy bútorokról.

Ne vásároljunk feleslegesen műanyag- 
vagy papírpoharakat és tányérokat. 

Ne vegyünk külön műanyagzacs-
kókat, tasakokat a vásárláshoz, 
erre már remek megoldást biz-
tosítanak a számtalanszor hasz-
nálható textilszatyrok.

Mindezekre csak kezdetben kell 
odafigyelni, de nagyon gyorsan be-

épülnek a mindennapjainkba ezek a 
szokások, és végül ösztönösen is környe-

zettudatosan fogunk vásárolni.

Ha ezeket a szempontokat betartjuk, és másokat is a 
betartásukra ösztönzünk, szebbé és egészségesebbé 
tehetjük a környezetünket. Egyik napról a másikra 
senki nem válik „zölddé”, ám ha szem előtt tartunk 
néhány okos tippet, alig pár hét alatt látványos ered-
ményeket érhetünk el. n

Aki szeretne környezettudatosabban élni, akár 
otthon is megteheti az első lépéseket azzal, 

ha változtat a berögzült rossz szokásain, és odafigyel 
néhány alapvető dologra, amellyel hozzájárulhat kör-
nyezetünk védelméhez.

A legfontosabb döntés, ha elfogadjuk az alábbiakat, 
és ezen tények mentén alakítjuk át az életvitelünket: 
először is csökkenteni kell azon alapanyagok meny-
nyiségét, amelyek előállítása és használata károsítja 
a természetet, másrészt át kell gondolni, hogyan tu-
dunk a már meglévő tárgyainkba új életet lehelni, és 
csak ezt követően érdemes számításba venni a szelek-
tív hulladékgyűjtés lehetőségeit.

Néhány hasznos tipp az otthoni 
környezetvédelemhez:

Spóroljunk az 
árammal!
Ne égessük a villanyt feleslegesen. Fokozatosan vált-
sunk át energiatakarékos izzókra a leggyakrabban 
használt helyiségekben. Ha van rá lehetőségünk, 
vásároljunk energiatakarékos háztartási gépeket – 
például sokan nem is gondolnák, de a hidegvizes 
mosógép igazán energiatakarékos, emellett szépen 
is dolgozik. Takarékoskodjunk a vízzel!

Sajnos egyre kevesebb tiszta ivóvizünk van, ezért a 
mértéktelen és felesleges használatot mellőzni kell. 
Próbáljuk meg gazdaságos módon felhasználni, 
még akkor is, ha most úgy tűnik, hogy határtalan 

Manapság rengeteget hallunk a környezetvédelem fontosságáról és ar-
ról, hogy ez a XXI. század legjelentősebb problémája. A téma kapcsán 
nem csak a füstölgő gyárkéményekre kell gondolni, hanem arra is, hogy 

egyénileg mivel szennyezzük a Földet. Érdemes elgondolkodnunk: mit vagyunk 
hajlandóak megtenni a környezetünk megóvása érdekében?
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Környezettudatosság

a mindennapokban

Ivan Anita és Szentkuty Nikolett írása



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

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

SZEPTEMBERI AKCIÓ

z egyes gyógyszertárakban elfogadott eg

ember 1-jétől 30-áig, illetve a készlet erejéig tart. Áraink

k, vásárlás előtt kérjük, érdeklődj= Egészségpénztári kártyára is

Vény nélkül kapható gyógyszerOrvostechnikai eszköz*

Vény nélkül kapható gyógyszer

Hagyományos növényi gyógyszer***

Vény nélkül kapható gyógyszerVény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszerÉtrend-kiegészítő készítmény**

Étrend-kiegészítő készítmény**

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszerVény nélkül kapható gyógyszer
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forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 
1124 Budapest, Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800 
www.gsk.hu

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

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

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

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

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

forgalmazza: Richter Gedeon Nyrt. 
Gyógyszerbiztonsági Osztály: 
+36 1 505-70-32, drugsafety@richter.hu

forgalmazza: Oriental Herbs Kft. 
1106 Budapest, Keresztúri út 176-178.

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

forgalmazza: SANOFI-AVENTIS Zrt. 
1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Telefon: (+36 1) 505 0050 
Fax: (+36 1) 505 0060

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

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

hatóanyag: aciklovir

hatóanyag: amorolfin-hidroklorid

hatóanyag: izlandi zuzmó sűrű kivonat

hatóanyag: 
cápamájolaj és élesztősejt-kivonat

hatóanyag: acetil-szalicilsav

hatóanyag: ibuprofén

Gyorsan a bőrbe jutó formula, a 
szájon és az arcon jelentkező 
herpesz helyi kezelésére.

Klinikailag bizonyítottan elpusztítja a 
fejtetvek és serkék 100%-át. 
Nem tartalmaz rovarirtószert.

Körömgomba ellen, 
heti 1 kezeléssel. 
Hatóanyaga 
megakadályozza a 
gombák szaporodását 
és elpusztítja azokat.

Hatóanyaga védőbevonatot képezve a 
nyálkahártyán a szájüregi- és 
garatnyálkahártya irritáció tüneti kezelésére 
javasolt, amely száraz köhögéssel járhat.¹

¹alkalmazási előírás

Az egyedi összetételű 
szopogató tabletta kb. egy 
perc alatt csillapítja a 
torokfájást. Emellett 
megküzd a torokfájást 
gyakran okozó 
baktériumokkal, vírusokkal 
és gombákkal.

Hatékonyan csillapítja az aranyér 
kellemetlen tüneteit: csökkenti az 

irritációt, enyhíti a fájdalmat és 
elősegíti a sebgyógyulást. 

Kizárólag természetes 
hatóanyagokat tartalmaz.

Lázcsillapítás és hűléses 
megbetegedések, 
valamint enyhe és 
középerős fájdalmak 
kezelésére.

A C-vitamin hozzájárul az 
immunrendszer normál 
működéséhez, a fáradtság és 
kifáradás csökkentéséhez. 
Nyújtott hatású, magas 
hatóanyag-tartalmú készítmény.

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

A filmtabletta 
fájdalomcsillapító, 
gyulladáscsökkentő és 
lázcsillapító hatással 
rendelkezik.

Komplex összetételével 
támogatja az immunrendszert 
és a szervezet 
ellenállóképességét, segít a 
betegségek utáni felépülésben 
és fáradékonyság esetén.

Felnőtteknek és serdülőknek napi 1 
filmtabletta a magnéziumhiány 

megelőzésére és kezelésére. 
Kiválóan felszívódó magnézium 

vegyületeket tartalmaz.

760 Ft/g16 Ft/ml 10,9 Ft/ml

90 Ft/db222,5 Ft/db

57,5 Ft/db25,8 Ft/db

16,5 Ft/ml

98 Ft/db

58,7 Ft/db

Zovirax ajakherpesz krém
2 g
Zovirax ajakherpesz krém
2 g

Paranit fejtetű és serke elleni sampon + fésű  
200 ml
Paranit fejtetű és serke elleni sampon + fésű  
200 ml

Exolorfin 50 mg/ml gyógyszeres körömlakk  
2,5 ml
Exolorfin 50 mg/ml gyógyszeres körömlakk  
2,5 ml

Herbion® izlandi zuzmó 6 mg/ml szirup
150 ml
Herbion® izlandi zuzmó 6 mg/ml szirup
150 ml

Dorithricin® Mentol szopogató tabletta
20 db
Dorithricin® Mentol szopogató tabletta
20 db

Sperti Preparation H® végbélkúp
12 db
Sperti Preparation H® végbélkúp
12 db

Kalmopyrin® 500 mg tabletta
24 db
Kalmopyrin® 500 mg tabletta
24 db

Natúr C-vitamin csipkebogyó kivonattal 
1200 mg  80 db
Natúr C-vitamin csipkebogyó kivonattal 
1200 mg  80 db

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

Algoflex® Forte Dolo 400 mg filmtabletta  
20 db
Algoflex® Forte Dolo 400 mg filmtabletta  
20 db

Béres Csepp Extra® belsőleges oldatos 
cseppek + C-vitamin Béres 50 mg tabletta  
4×30 ml + 120 db

Béres Csepp Extra® belsőleges oldatos 
cseppek + C-vitamin Béres 50 mg tabletta  
4×30 ml + 120 db

Magnézium Béres 375 mg + B6
filmtabletta  60 db
Magnézium Béres 375 mg + B6
filmtabletta  60 db

1 650 FtEP1 640 Ft

EP1 800 FtEP2 670 Ft

EP1 380 Ft2 060 Ft

EP1 520 FtEP3 190 Ft

EP3 900 FtEP1 960 Ft

4 940 Ft
3 520 Ft



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

SZEPTEMBERI AKCIÓ
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A

= Egészségpénztári kártyára isEP

áig, illetve a készlet erejéig tart. Á

ában!ztári kártyák eltérőek, vásárlás előtt kérjük, érdeklődj

Vény nélkül kapható gyógyszerOrvostechnikai eszköz*

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Étrend-kiegészítő készítmény** Vény nélkül kapható gyógyszer

Étrend-kiegészítő készítmény** Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer Vény nélkül kapható gyógyszer

Orvostechnikai eszköz*

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

forgalmazza: VitalPlus Trade Kft. 
1093 Budapest, Vámház krt. 7. 
III. em. 16.

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

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

forgalmazza: Parma Produkt Kft. 
1145 Budapest, Uzsoki u. 36/a.

forgalmazza: SANOFI-AVENTIS Zrt. 
1045 Budapest, Tó utca 1-5. 
Telefon: (+36 1) 505 0050 
Fax: (+36 1) 505 0060

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

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

forgalmazza: Richter Gedeon Nyrt. 
Gyógyszerbiztonsági Osztály:
 +36 1 505-70-32, 
drugsafety@richter.hu

forgalmazza: Bausch Health Mo. Kft. 1134 Budapest, Váci út 33. 
B épület, VII. emelet.

forgalmazza: Bausch Health Mo. Kft. 
1134 Budapest, Váci út 33. B épület, VII. emelet.

hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid, dexpantenol

hatóanyag: páfrányfenyőlevél száraz kivonat

hatóanyag: bacillus clausii

hatóanyag: diklofenák

hatóanyag: dimenhidrinát

hatóanyag: dioszmektit

hatóanyag: naproxén

Két hatóanyaggal: a xilometazolin gyorsan 
csökkenti az orrdugulást, a dexpantenol 
elősegíti a sebgyógyulást és védi az 
orrnyálkahártyát.

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.

Az orrmelléküregek és a légutak heveny és 
idült gyulladásainak kezelésére szolgáló 
gyógyszerkészítmény. Hatóanyagai 
gyulladáscsökkentő, nyákoldó hatásúak, 
megkönnyítik a letapadt váladék kiürülését.

Növényi gyógyszer, mely a 
kognitív képességek (pl. 
memóriazavar) korfüggő 
romlása esetén javasolt 
enyhe fokú szellemi 
hanyatlásban.²

²alkalmazási előírás

A D-vitamin szerepet játszik az 
immunrendszer normál 
működésében

Belsőleges szuszpenzió komplex, 
kettős védelmet biztosít 

antibiotikum-kúra esetén.

Eper/málna ízű gumivitamin 
vitaminokkal és ásványi anyagokkal 
gyermekeknek 3 éves kortól. Magas 
D-vitamin tartalom. Napi 1×.

Magas diklofenák hatóanyag-tartalmú fájdalomcsillapító és 
gyulladáscsökkentő gél. Izom- és ízületi fájdalom esetén 
célzottan a fájdalom helyén hat.

Különböző eredetű hányinger és hányás megelőzésére és 
kezelésére szolgáló gyógyszer. 6 éves kortól adható. Akut hasmenés kezelésére 

felnőtteknek és gyermekeknek 
2 éves kortól orális rehidráló 
oldattal együtt adva.

Oldatos szemcsepp az enyhe 
szemszárazság tüneteinek kezelésére. 
Felbontás után, hűtés nélkül 6 hónapig 
eltartható. Tartósítószer-mentes. 
Kontaktlencsével is.

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

210 Ft/ml26,5 Ft/g

46 Ft/ml

81,3 Ft/db

16,9 Ft/db 116 Ft/db

72,7 Ft/db 22,3 Ft/g

138 Ft/db 107 Ft/db

187 Ft/ml

20,8 Ft/g

Otrivin Extra 1 mg/ml + 50 mg/ml adagoló 
oldatos orrspray  10 ml
Otrivin Extra 1 mg/ml + 50 mg/ml adagoló 
oldatos orrspray  10 ml

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

Sinupret® belsőleges oldatos cseppek
50 ml
Sinupret® belsőleges oldatos cseppek
50 ml

Bilobil® Intense 120 mg kemény kapszula  
60 db
Bilobil® Intense 120 mg kemény kapszula  
60 db

Patikárium D3-vitamin tabletta
60 db
Patikárium D3-vitamin tabletta
60 db

Normaflore belsőleges szuszpenzió
30×5 ml
Normaflore belsőleges szuszpenzió
30×5 ml

Centrum® Gumivitamin gyermekeknek 
eper/málna ízben  30 db
Centrum® Gumivitamin gyermekeknek 
eper/málna ízben  30 db

Diclac® Dolo 50 mg/g gél
100 g
Diclac® Dolo 50 mg/g gél
100 g

Daedalon® 50 mg tabletta
10 db
Daedalon® 50 mg tabletta
10 db

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

VizolS 0,21% oldatos szemcsepp
10 ml
VizolS 0,21% oldatos szemcsepp
10 ml

Apranax Dolo 100 mg/g gél
100 g
Apranax Dolo 100 mg/g gél
100 g

EP1 070 FtEP1 380 Ft

EP2 230 Ft2 180 Ft

EP3 480 FtEP1 870 Ft

EP2 100 FtEP1 245 Ft

EP2 080 FtEP4 880 Ft

1 015 FtEP2 300 Ft



A szeptember elseje nem csak a leendő kis-
iskolás gyermekek számára jelent nagy 
izgalmat, a legtöbb szülő is izgatottan 
várja az iskolakezdést. Mindenkinek 

van valamilyen elképzelése arról, hogy gyermeke ho-
gyan fogja venni az akadályokat, sokan félelemmel, 
szorongással vágnak neki az első osztálynak.

2020-tól módosult a köznevelési törvény, mely 
szerint minden hatodik életévét augusztus 31-ig 

betöltő gyermek iskolaköteles, tehát meg kell kezde-
nie általános iskolai tanulmányait. Kivételt képeznek 
azon esetek, amikor a szülő kérvényt nyújt be az Ok-
tatási Hivatalhoz arra vonatkozóan, hogy gyerme-
ke további egy évig óvodai nevelésben részesüljön. 
A kérvény benyújtásának határideje január 31. Az 
Oktatási Hivatal a területileg illetékes Pedagógiai 
Szakszolgálatok véleményét kéri azon esetekben, ha a 
gyermek kognitív, pszichés, szociális fejlettsége nem 
éri el az iskolába lépéshez szükséges szintet. Ekkor a 
szakemberek a szülőkkel folytatott konzultáció és a 
gyermek vizsgálata alapján javaslatot tesznek, amit az 
Oktatási Hivatal döntésében figyelembe vesz.

Az iskolaérettségnek számtalan kritériuma van, 
több különböző területen kell megfelelni az 

elvárásoknak ahhoz, hogy egy kisgyermek megfele-
lően tudjon teljesíteni az első osztályban.

Egy 6 éves gyermek átlagosan kb. 120-130 cm ma-
gas, 20-22 kg, ami nem csak azért fontos, hogy 

elbírja az iskolatáskát, ugyanis a tapasztalatok szerint 
a szomatikusan kevésbé fejlett gyerekek fáradéko-
nyabbak, így gyengébben teljesítenek.

Az írás és olvasás elsajátításához a jó hallás és lá-
tás elengedhetetlen, érdemes ezek vizsgálata az 

iskola megkezdése előtt. A helyes ceruzafogás, meg-
felelő finommotorika szintén feltétel, mint ahogy az 
elemi mozgások összerendezettsége is. Fontos ki-
emelni, hogy az idegrendszer éretlensége a tanulá-
si nehézségek mintegy 70 százalékának hátterében 
megfigyelhető. Az egyensúlyérzék hiánya összefüg-
gést mutat a figyelem koncentrálásának nehézségével 
és magatartászavarokkal. Fontos, hogy a gyermek a 
végtagjait egymástól függetlenül képes legyen moz-
gatni, tehát a keresztcsatornák jól működjenek. 

A bizonytalan testséma, a kialakulatlan laterális do-
minancia ugyancsak tanulási nehézségeket okozhat, 
mint ahogy a szem-kéz koordináció is elengedhetet-
len az olvasás és írás megtanulásához. A bizonytalan 
térérzékelés által a gyermek is bizonytalanná válik, 
ami szintén akadályozhatja a tanulást, de agresszív 
viselkedési tendenciákat is eredményezhet.

Az írás elsajátításnál nagyon lényeges, hogy a 
gyermek képes legyen mozdulatokat utánoz-

ni, síkbeli mintákat másolni. A zavaró körülmények-
től való elvonatkoztatás képessége szintén szükséges, 
mint ahogy a megfelelő figyelmi teljesítmény is. A 
részek egészként való értelmezése (pl. a 
betűk szavakként való látása) az 
alak, forma, szín és nagyság ál-
landóságának tudása ugyan-
csak elengedhetetlen, ezek 
hiányosságai helyesírási 
nehézségeket okozhat-
nak. Az egyes hangok 
megkülönböztetése 
(időtartam, zöngésség), 
a szavak hangokra bon-
tása, a hangokból szavak 
összeállításának képessé-
ge szintén szükséges.

A gyermeknek képesnek 
kell lennie egyik érzékelési 

síkon szerzett információkat egy másik 
érzékelési síkra reprodukálni, a látottakat, hallotta-
kat lerajzolni, elmondani. Az általános tájékozott-
ság ugyancsak feltétel, a személyes adatok tudása, 
ismeretek a világról és önmagáról (pl. testrészek, év-
szakok, napszakok, napok, színek stb.), valamint az 
anyanyelv megfelelő ismerete, a grammatikai szem-
pontból helyesen fogalmazott mondatokban történő 
beszéd, a problémamegoldó gondolkodás ugyan-
csak iskolaérettségi kritérium. A fejlett emlékezet, 
és jó figyelmi kapacitás, megfelelő feladattudat és 
feladattartás, jó kudarctűrő képesség, továbbá a fel-
nőttekhez, kortársakhoz való megfelelő viszony szin-
tén elengedhetetlen az iskolai beváláshoz.

A felsoroltak sokrétűsége bizony a szülőkben 
gyakran jelentős aggodalmat okoz, hiszen 

mind fizikailag, mind szellemileg, mind pszichés 
szempontból sok új feladattal szembesülnek a gyer-
mekek. Az iskolában az óvodához képest más, kötöt-
tebb szabályrendszerrel kell megbarátkozni, emellett 
egy teljesen új közösségbe csöppen a gyermek, rá-
adásul az elsősök számtalan teljesítményhelyzettel 
kerülnek szembe, ami az óvodában ismeretlen volt 
számukra.

Fontos, hogy segítsük a leendő elsős gyermekünket 
abban az iskolakezdés előtt, hogy rá tudjon han-

golódni erre az új életszakaszra. Semmi-
képp ne rémisztgessük a gyermeket 

az iskolával, ugyanis ha főként 
a negatívumokat emeljük ki, 

akkor a gyermekben a szo-
rongás fog felerősödni 
(pl. „ott aztán nem lehet 
akármikor felpattanni a 
helyedről, az iskolában 
nem lehet játszani, az 
egy komoly hely”, stb.).

Érdemes rendszere-
sen beszélgetni, me-

sélni az iskoláról. A szülő 
saját gyermekkori élménye-

it is megoszthatja, mesébe szőheti 
az érzéseket, élményeket. A mesékben 

domborítsuk ki az iskola pozitív oldalát, a tanulás 
szépségét, az önállósodási folyamat jó oldalát. Min-
den kérdésre igyekezzünk őszintén válaszolni, ne le-
gyenek tabutémák. Noha érdemes az iskola pozitív 
vonatkozásait kidomborítani, ne hallgassuk el, ne 
szépítsük a nehézségeket sem. A sulira való felkészü-
lésbe vonjuk be gyermekünket: az aktív részvétel a 
ruhák, tanszerek kiválasztásában és megvásárlásában 
ugyancsak segíti a ráhangolódást.

A szülők gyakran egymásra licitálva igyekez-
nek minél inkább felkészíteni gyermekü-

ket az iskolai életre, sokakban az a téves elképzelés 

Iskolaérett-e 
a gyermek?
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munkálkodik, hogy gyermeküknek azzal tesznek a 
legjobbat, ha már az óvodai nagycsoportban megta-
nítják olvasni, számolni, számtalan külön órára járat-
va őt. Az iskolakezdés előtti heteknek, hónapoknak 
nem azzal kell telnie, hogy a gyermekek foglalkoz-
tató, fejlesztő füzetekben oldanak meg feladatokat! 
A szabad játék, a mozgásos tevékenységek a friss le-
vegőn, a sok közös mesélés, kézműveskedés a leg-
több, amit egy szülő tehet annak érdekében, hogy 
gyermekéből gondtalan elsős legyen. A mozgásos te-
vékenységekkel ugyanis azon idegpályák fejlődnek 
az agyban, melyek a tanulási folyamatok megköny-
nyítéséért felelősek.

A tanulással kapcsolatban nagyon lényeges ki-
emelni, hogy szeretetünk ne annak függvé-

nyében mutassuk ki gyermekünk felé, hogy ő az 
iskolában hogyan teljesít. A gyermek teljesítményét 
ne azonosítsuk a személyével, kommunikáljuk egyér-
telműen felé, hogy egy felmérő minden esetben csak 
egy produktum, ami nem azonos ővele. Fontosak 
az elvárások, de ezek reálisak kell, hogy legyenek, 
a gyermek képességeihez mérten alakítsuk ki őket, 
hiszen minden gyermek más, mindenki másban jó 
és gyengébb.

A gyermekek a fejlődés ütemében is különböz-
nek, továbbá vannak olyan érési folyamatok, 

amik az első osztályos korra még be sem fejeződnek 
(noha elvárásként megjelennek az iskolaérettség te-
rén). Jó példa erre, hogy a kéztő és kézközép cson-
tok kb. negyedikes korra szilárdulnak meg, ami a 
finommotorika, az írás szempontjából lényeges. Ne 
ijedjünk meg tehát, ha gyermekünk az alsó tagozat 
első éveiben esetleg valamiből gyengébben teljesít, 
hiszen képes „beérni” néhány év alatt társait. Fontos 
azonban kiemelni, hogy abban az esetben, ha a szülő 
és/vagy a pedagógus jelentős nehézségeket tapasztal 
a gyermek iskolai előremenetelében, a területileg il-
letékes Pedagógiai Szakszolgálatnál kérhetik a gyer-
mek tanulási képességvizsgálatát, melynek alapján a 
kisiskolás részesülhet a számára szükséges, speciális 
fejlesztésben, hiszen a cél a saját képességeknek meg-
felelő legjobb iskolai haladás elérése.

Nagyon fontos tehát, hogy figyeljünk gyerme-
künkre, próbáljunk ráhangolódni az iskolakez-

dés utáni első hetekben, hónapokban. Engedjük meg 
számára, hogy hangot adjon esetleges frusztrációjá-
nak, negatív érzéseinek. Reális elvárásokat támasz-
szunk felé, igyekezzünk erőfeszítéseit jutalmazni, 
dicsérni. A hosszútávú cél, hogy önmagáért tanul-
jon a gyermek, ne a szülői elvárásoknak akarjon meg-
felelni, továbbá a gyermek saját magával kapcsolatos 
elvárásait is igyekezzünk reális mederbe terelni.

Az első években legyen az általános vezérelv, 
hogy a gyermek a tanítási órákon kívül minél 

több időt töltsön kikapcsolódással, szabadon mozog-
jon, nevessen barátaival.

Az iskolakezdés időszaka egy olyan periódus, 
amikor számtalan, eddig ismeretlen elvárás-

nak kell megfelelni. Ez megterhelő egy kisgyermek 
számára, így előfordulhatnak bizonyos tünetek a 
kicsiknél, melyek szorongásra utalnak, az iskolával 
kapcsolatos pszichés megterhelés jeleiként értelmez-
hetők (pl. bepisilés, álmatlanság, hasfájás, fejfájás). 
Szülőként érdemes ezeket figyelni, és szükség esetén 
szakember segítségét kérni. n

A szív védelmében
A Szív Világszövetsége (WHF) kez-

deményezésére 2000 óta a vilá-
gon mindenütt egyszerre rende-

zik meg a Szív Napját, melyhez hazánk 
az első évtől kezdve csatlakozott. A 
Magyar Kardiológusok Társasága 
minden évben szeptember utolsó va-
sárnapján – ez idén szeptember 27-e 
– hívja fel a figyelmet a szív és érrend-
szeri megbetegedések gyakoriságára, 
és a mindennapi életben is megva-
lósítható megelőzési módszerekre.

A szív és érrendszeri betegségek több 
áldozatot szednek Magyarországon, 

mint valamennyi más betegség, bal-
eset és más halálok együttesen. Azon-
ban jelentős részük megelőzhető, első-
sorban az egészségesebb életmóddal.

A statisztikák egyértelműen bizo-
nyítják, hogy a nagy halfogyasztó 
országokban élők között jóval ke-
vesebb a szívbeteg. A halak kevés 
koleszterint tartalmaznak, ám nagy 
mennyiségben található bennük a 
szervezet számára fontos foszfor, 
jód, fluor, szelén, vas, kálium és 
kalcium, továbbá rendkívül gaz-
dagok A-, D-, B2-, B6- és B12-vita-

minokban, a tengeri ikrában pedig 
sok a C-vitamin. A halhús jelentős 
forrása az omega-3 zsírsavaknak, 
amelyekről bebizonyosodott, hogy 
csökkentik a szívroham kockázatát.

Ez csecsemőkortól egészen az idős-
korig fontos, hiszen nem csak a 
fejlődéshez nélkülözhetetlen, ha-
nem a demencia és a stroke ellen is 
hatásos fegyver, emellett bizonyos 
súlyos szembetegségeket is meg-
előz. A telítetlen zsírsavak előnyös 
tulajdonságaival leginkább a friss 
hal fogyasztásakor találkozhatunk.

A lazac
A lazacfilét töröljük szárazra papírtörlővel. A zúzott fokhagymát dörzsöljük a halba kevés sóval együtt. Szórjunk bor-
sot és kakukkfüvet a tetejére, majd reszeljük rá a lime héját.
Egy tepsibe tegyünk sütőpapírt, erre fektessük a halszeleteket. Szeleteljük fel a vajat, a szeleteket tegyük a halra. 180 
fokra előmelegített sütőben süssük 15 percig.
A saláta
A salátákat, a medvehagymát, a paradicsomokat és a csípős paprikát alaposan mossuk meg. A paradicsomot tetszés 
szerint szeljük, a salátát tépkedjük falatnyi darabokra. A rukkolát, a medvehagymát és a csípős paprikát vágjuk tet-
szés szerinti méretre, a madársaláta-csokrokat hagyhatjuk egészben, de egy párat leveleire is szed-
hetünk. Helyezzük egy tálba a salátát, facsarjuk rá a fél lime levét és forgassuk össze a zöldborsóval.
Az elkészült lazacot helyezzük a salátaágyra, majd ízlés szerint locsoljuk meg a fél lime levével.

Hozzávalók
A lazachoz

 » 30 dkg lazac
 » 2 gerezd fokhagyma
 » só ízlés szerint
 » bors ízlés szerint (frissen őrölve)
 » 1 teáskanál kakukkfű (szárított)
 » 1 lime-ból nyert lime héja
 » 4 dkg vaj
 » fél lime-ból nyert limelé

A salátához
 » 1 db közepes salátalevél
 » 5 dkg madársaláta
 » 3 dkg rukkola
 » 8 db koktélparadicsom
 » 1 csokor medvehagyma
 » 1 db hegyes erős paprika
 » fél lime-ból nyert limelé
 » 3 dkg zöldborsó

Vajban sült fokhagymás-lime-os lazac salátával

További szívbarát receptet olvashat a szimpatika.hu-n 



Írtam már „okosan szeretni” címmel útmutató-
szerű, saját tapasztalatból és szülői megélésből 
származó cikket talán két éve e magazin lapja-

ira, de most azt hiszem, szintet kell lépjek. Akkori-
ban még a két kicsi gyerekem 7 és 10 éves volt, az 
írásom inkább a négy nagyról szólt, és arról, hogyan 
gyakorlom az elfogadást, illetve hogyan birkózom 
meg a leválással. Sokat segített, hogy Réka és Dá-
vid még bújós, cuki korban volt, és néhány napnál 
tovább nem kellett nélkülöznöm őket – még a nyári 
szünetben sem. Így a szülői szeretethiányom ki volt 
elégítve, megfelelő számú ölelés és puszi biztosítot-
ta az egészséghez szükséges ún. szeretethormon, az 
oxytocin megfelelő termelődését.

Idén szembesültem azzal, hogy lassan ki kell mond-
jam azt, hogy nincs már kisgyermekem. Persze Réka 
ártatlan cukisága még kitart egy ideig, de Dávidkám 
a maga tizenhárom évével biztosan kiesik már eb-
ből a meghatározásból. Nyáron közel három hétig 
nem volt velünk, telekommunikáció nélküli, szinte 
felnőttes kalandtáborban volt, ahol részünkről há-
rom, részéről egy szem levél jelentette a kapcsolódást. 
Mikor Réka lányom közölte a busz indulásakor, hogy 
jövőre ő is szeretne ide elmenni – hiszen addigra be-
tölti az alsó korhatárnak számító 10. életévét –, egy 
világ dőlt össze bennem. Talán a vírushelyzet is hoz-
zájárult, hogy nagyon nehezen éltem meg legkisebb 

fiunk távollétét, hiszen sokkal többet voltunk együtt 
az elmúlt hónapokban, de tény, hogy szenvedtem a 
hiányától. Elképzelni sem tudom, hogyan bírnám ki, 
ha mindkét „kicsit” el kellene engednem jövő nyáron. 
Nagyon nagy lecke lesz az élettől, és tudatosan ké-
szülnöm kell rá, mint egy próbára, arra az időre, mi-
kor már egy gyermekünk sem él majd velünk. Igazság 
szerint drága férjemmel még sosem voltunk kettes-
ben hetekig, biztosan nagyon furcsa lesz, de talán új 
dimenziókat is megnyithat kettőnk kapcsolatában.

A szó szoros értelemben vett elengedés mellett gya-
korolnom kell a kisgyerekes szülőség elengedését is. 
Lassan Rékánál is elkezdődik a kiskamaszkorszak – 
ennek minden hormonális változásával –, egy pilla-
nat alatt tűnik majd el a tündérhercegnőm, és lesz 
helyette egy ciklusok által vezérelt nőci, miközben 
Bence is betölti a 18. évét, és ezzel a pillanattal 4-re 
emelkedik a felnőtt gyerekeink száma. Újabb érettsé-
gi és felvételi hoz izgalmakat (szerintem csak nekem) 
ebben a tanévben, Dávid valószínűleg a hetedikes fi-
úkra jellemző „sima és könnyű” suliidőszakot prog-
nosztizál, Rékánk pedig utolsó, burokban töltött évét 
kezdi meg a vidéki, családias, kislétszámú helyi isko-
lában, ahol nagy bánatunkra csak alsó tagozat van. 
Még az ősszel meg kell találjam azt az iskolát, ahova 
be merem engedni, és meg kell találjam a módját, 
hogy el is tudjam engedni... n
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Ez a nyár nem egy szokásos nyár volt, kb. fél 
éve itthon vannak gyermekeim. Feleségemmel 
az egész tavaszi vírushelyzetet végigdolgoztuk, 

így nem tudok beszámolni semmiféle olyan jelenség-
ről, ami kikapcsolódást, lelassulást, vagy valamiféle 
szakrális megtisztulást hozott volna az életünkbe. 
Rengeteg kompromisszumot kellett meghozni, irgal-
matlan sok szervezést igényelt, és ami a legfontosabb: 
a gyermekeink részéről elképesztő rugalmasságra volt 
szükség. Ők pedig állták a sarat, no persze a pedagó-
gusokkal együtt.

Aztán kitört a nyári szünet, ami elég nehezen volt el-
választható a tanévtől, hiszen eddig is otthon voltak 
a srácok, mi szülők pedig próbáltunk tovább laví-
rozni a munkahelyi elvárások és a családi megfele-
lések között.

Szerettem volna egy olyan nyaralást, ami kimozdítja 
a családot, de a feleségem munkahelye, és a hatály-
ban lévő rendeletek okán nem akartunk kockáztatni 
a külföldi pihenéssel, így maradtunk itthon. No, de 
Magyarország megtelt, a szó szoros értelmében, mert 
július végétől augusztus végéig nemhogy szálláshe-
lyet nem lehetett találni, de még parkolóhelyet sem. 

Beletörődtem és elengedtem a belföldi nyaralás le-
hetőségét is. Nyaralunk itthon! Ami nem tűnt rossz 
ötletnek, házilag építettünk egy kicsi medencét, és 
amikor tehettük, kirándultunk. Mivel nagyjából az 
ország közepén lakunk, így mindenhová 1-2 óra au-
tókázással el tudunk jutni, bejártuk Tolnát, Baranyát 
és a Bakonyt is. Nagyon szép napokat éltünk meg, és 
biztosan állíthatom, hogy semelyikünk nem sérült, 
sőt igen szép tájakat ismertünk meg.

Gyermekeim viszont a nyár végének beköszöntésé-
vel egyre többször kérdezték, hogy lesz-e iskola? Én 
mindvégig azt válaszoltam: lesz. Nagyon bízom ab-
ban, hogy szeptembertől nap mint nap be tudnak 
menni az oktatási intézményekbe, de egy kicsit ag-
gódom is, mert korunk gyermekei tényleg fél éve ott-
hon vannak. Nagyon régen nem kellett fél hatkor 
kelniük, nem kellett korán felszállni valami közerejű 
járműre, hogy eljussanak a suliba, és ez elmondható a 
tanáraikra is. Remélem, minden résztvevőnek menni 
fog az átállás, és abban is bízom, hogy az iskolakez-
déskor mindenki toleráns lesz, mi szülők, tanárok és 
a tanulók egyaránt. 

Vigyázzunk egymásra! n

Küttel Dávid írása

Iskolakezdés 
óvatosan

Szonda Györgyi írása

Elengedés
anyaszemmel

apaszemmel
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Mit jelent orvosi értelemben a 
demencia? Mik ennek az állapotnak 
az objektív ismérvei?

A demencia a kognitív teljesítmény csökkenését 
jelenti. Számtalan tünete lehet: elsősorban memó-
riazavar, viselkedés-változás, tájékozódási problé-
mák, az önellátás képességének csökkenése, illetve 
egyéb kognitív funkcióváltozás is észlelhető. A 
kognitív hanyatlás objektív kimutatására, méré-
sére különböző pszicho-metriai teszteket (MMS, 
MMMS, AKV, órarajzolási teszt stb.) használunk, 
melyeket neuropszichológus kollégák végeznek el. 
Ezek segítségével nemcsak a demencia ténye és an-
nak mértéke objektivizálható, hanem a típusa is 
nagy valószínűséggel megállapítható.

Az évek-évtizedek előrehaladtával 
mindenkinek romlik némileg a 
memóriája. Mi dönti el mikor 
tekinthető ez kórosnak? Mikor kell 
elkezdeni gyanakodni, aggódni, 
netán szakemberhez fordulni?

Az enyhe szellemi hanyatlást (MCI, azaz mild cognitiv 
impairment) korábban az öregedés normális részjelen-
ségének tekintették. Az utóbbi években azonban ennek 
„jóindulatúságát” megkérdőjelezték, mivel az esetek 
10-20 százalékában néhány éven belül Alzheimer-kór 
alakul ki. Ezek alapján azt javaslom, ha valaki feledé-
kenységet észlel magán, mindenképpen forduljon szak-
emberhez. Annál is inkább, mivel sok olyan kezelhető 
betegség van, mely demenciaszerű tüneteket okozhat.

A közhiedelemben a demencia 
általában az Alzheimer-kórral azonos. 
Miért téves ez a vélekedés?

Ez a betegség nagyon közismert, sokat hallunk róla, 
szinte minden fórumon szembejön egy-egy cikk és 
néhány film is, amely ezzel foglalkozik. Megszám-
lálhatatlan tudományos és áltudományos írást ol-
vashatunk ebben a témában. Az azonban valóban 
igaz, hogy a leggyakoribb, demenciával járó kórkép 
az Alzheimer-kór. Emellett persze több más kórkép-
nek is lehet vezető tünete a kognitív hanyatlás, illet-
ve sok betegség okozhat demenciaszerű tüneteket.

Melyek a legismertebb demenciával 
járó vagy azt okozó betegségek?

Az Alzhemier-kór mellett a Lewy-testes, a frontotem-
porális és a kevert típusú demenciát említhetjük meg. 
A kutatók által évtizedek óta vitatott vaszkuláris de-
mencia – melynek oka az agy vérellátását biztosító 
erek betegsége – a demenciák mintegy 30 százalékát 
teszik ki. Vannak olyan betegségek is, amelyek de-
menciával járnak együtt. Ilyen a Huntington-kór, a 
TBI (traumatic brain injury, azaz ismétlődő fejtrau-
ma okozta tünetegyüttes), a Creutzfeldt-Jakob-kór 
és a Parkinson-kór. Demenciaszerű tünetek kialaku-
lásához vezethetnek azonban még például az infek-
ciók, hematológiai, immunológiai, endokrinológiai 
betegségek, hidrokefalusz, hiányállapotok, mérgezé-
sek, gyógyszerek mellékhatása, esetleg a koponyán 
belüli daganatok is. A praxisban gyakran látjuk, 
hogy a depresszió, exhauszció is okoz demenciasze-
rű panaszokat.

Kihatnak-e a demenciát okozó 
betegségek az életkilátásokra, 
a várható élettartamra?

Természetesen ez attól függ, hogy mi áll a demen-
cia hátterében. A progresszív demenciák, azaz az 
Alzheimer-kór, a Lewy-testes és a frontotemporális 
demencia gyógyszeres kezelése sajnos a mai napig 
nem megoldott. A rendelkezésre álló gyógyszerekkel 

csupán átmeneti javulást érhetünk el. Ha a demenci-
aszerű tünetek hátterében igazolható valamilyen ke-
zelhető betegség, például hiányállapot, akkor ennek 
kezelése jelenti a megoldást.

Mi okozza az egyes betegségek 
kialakulását? Genetikai, netán 
környezeti tényezők játszanak közre? 
Befolyásolják-e életvezetési szokások 
a demens állapot létrejöttét?

Jól ismert, hogy valamivel magasabb az Alzhei-
mer-kór kialakulásának valószínűsége, ha valakinek 
az elsőfokú rokona szenved ebben a betegségben. 
Az apolipoprotein E gén egyik alléljének öröklése 
két-háromszorosára növeli a betegség kialakulásá-
nak esélyét. Emellett a frontotemporális demenci-
ák esetén is kimutattak bizonyos genetikai hátteret. 
Fontos rizikófaktor az életkor, 65 év felett a betegség 
gyakorisága jelentősen növekszik. A rendszeres test-
mozgás hiánya, a nagymennyiségű alkohol-fogyasz-
tás, a magasvérnyomás, a magas koleszterinszint, a 
cukorbetegség, a depresszió, a dohányzás és az alvá-
si apnoe szindróma, valamint a D-, B6- és B12-vita-
minhiány mind-mind növeli, míg a mediterrán diéta 
tartása csökkenti a betegség kialakulásának esélyét. 
Azonban meg kell jegyeznem, hogy ezen utóbbi ada-
tok nagy része nem erős evidenciákon alapul.

Úgy tudom, egyre gyakrabban és 
szélesebb körben jelentkezik demencia 
egyre fiatalabb embereknél. Valóban így 
van? Ha igen, mi az oka? Miben tér el ez 
a fajta állapot az időskori demenciától?

Alapvetően leszögezhetjük, hogy a demencia általá-
ban az időskor betegsége. Ha a progresszív demen-
ciákat tekintjük, az Alzheimer-betegség gyakorisága 
a 60. életév betöltését követően nő meg, de termé-
szetesen előfordulhat fiatalabb korban is. Kezdeti 
tünete általában a feledékenység, a napi események, 
időpontok megjegyzésének zavara, később tér- és 
időbeli tájékozódási zavar alakul ki. A beteg gyak-
ran elveszti a beszéd fonalát, a használt szavak köre 

A szellemi aktivitás 
késleltetheti a 

demencia kialakulását

Betegek és hozzátartozóik millióinak életét keseríti meg 
a demencia, amely általánosságban érzelmi-gondola-
ti-viselkedési hanyatlást jelent, elsősorban az idősebb 

korosztályban. De vajon hányféle különböző betegségről be-
szélünk, és mik a jellemzőik? Dr. Garancz Eleonóra neuroló-
gussal beszélgettünk.

Dr. Draveczki-Ury Ádám interjúja

Dr. Garancz Eleonóra



A Szimpatika TV adásaiból ajánljuk:
Miklósa Erika a sukorói Vadmadárkórházban 
Dr. Berkényi Tamás a madarak 
gyógyítására specializálódott, 
megszerezte az egzotikus álla-
tok szakállatorvosa képesítést 
is. Így jött létre az önkéntes 
alapon, támogatásokból, az 
erre áldozni hajlandó madár-
barátok adományaiból mű-
ködő székesfehérvári, majd 
2014-ben a sukorói Vadmadár-
kórház. Miklósa Erika fontos-
nak tartja a kezdeményezést, 
rendszeresen látogatja a kór-
házat – az egyik ilyen alka-
lomra stábunk is elkísérte őt.

csökken, sokszor „körbeírja” őket. Nehézségbe üt-
közik a cselekvések előre tervezése, a döntéshozatal, 
kialakul a megosztott figyelem zavara. Ezzel szem-
ben a frontotemporális demencia általában fiata-
labb életkorban, az esetek nagy részében 50-60 év 
között manifesztálódik. Vezető tünete elsősorban 
az érintett viselkedésének, személyiségének meg-
változása. A beteg kritikátlanná, agresszívvá vál-
hat, vagy éppen ellenkezőleg, indítékszegény lesz. 
Megváltozhatnak az étkezési szokásai, kevésbé fi-
gyel személyes higiéniájára. Megjelenhetnek furcsa 
tünetek is. Leírtak olyan esetet, amikor a korábban 
rajzolni is alig tudó beteg magas színvonalon fes-
teni kezdett.

Létezik-e olyan demencia, amelyben 
megállítható, esetleg visszafordítható 
a hanyatlás? Hol tart a tudományos 
kutatás ezen a téren, van-e esély 
arra, hogy belátható időn belül 
áttörés érhető el ezen a területen?

Ahogy korábban erről már beszéltünk, vannak de-
menciaszerű tüneteket okozó betegségek, melyek 
általában gyógyszeresen, illetve a hiányállapot meg-
szüntetésével kezelhetők. Sajnos, a progresszív de-
menciák esetében más a helyzet. A demens betegek 
száma az egész világon egyre nő, ez hatalmas terhet 
jelent a társadalomra, illetve az egészségügyi ellátó 
rendszerre is. A kutatások nagy erővel folynak, és 
időről-időre felbukkan egy-egy hatóanyag, amely-
hez komoly reményeket fűznek. Reméljük, az egyik 
valóban meghozza a várva-várt áttörést a betegség 
gyógyszeres kezelésében.

Késleltetheti-e a demenciát bármilyen 
agyi vérkeringést serkentő készítmény, 
mint azt gyakran hallani-olvasni?

Magyarországon általánosan elterjedt az agyi ke-
ringésjavító hatásúnak tartott szerek (piracetam, 
vinpocetin) infúziós adása. Ennek hatékonyságára 
azonban nincsenek erős evidenciák, inkább anek-
dotikus adatokon alapulnak.

Igaz-e, hogy a demencia kialakulása 
késleltethető, netán enyhíthető, ha valaki 
szellemileg aktív életet él idős korában?

Igen. A mentális tevékenységet serkentő aktivi-
tás rendszeres végzése késlelteti a demencia megje-
lenését, illetve enyhítheti annak tüneteit. Emellett 
nélkülözhetetlen a rendszeres fizikai aktivitás, a szo-
ciális kompetencia és a társas kapcsolatok megőrzése. 
Hagyjuk abba a dohányzást, fogyasszunk megfelelő 
mennyiségű vitamint! Fontos a vaszkuláris rizikó-
faktorok (magasvérnyomás, magas koleszterinszint, 
cukorbetegség), a szorongás, hangulatzavar megfele-
lő kezelése. Elengedhetetlen a megfelelő étkezés: sok 
gyümölcs, zöldség, teljes kiőrlésű gabonafélék, hal, 
magvak, mandula, dió. Nem utolsósorban figyeljünk 
a megfelelő mennyiségű és minőségű alvásra!

Nyilván minden egyedi eset más, de 
mi a legjobb a demens betegeknek: 
a családi körben történő ápolás vagy 
valamiféle otthon, ahol szakemberek 
felügyelete alatt élik mindennapjaikat?

A demencia alapvetően egy progresszív betegség, az 
idő előrehaladtával a demencia tünetei, a viselkedés-
zavar rosszabbodik. Véleményem szerint egy szerető 
család gondoskodását semmi nem pótolja. Termé-
szetesen van a betegségnek olyan foka, amikor ez 
már nem megoldható. Hogy mikor jön el ez a pont, 
az általában a család teherbíró képességén múlik. n
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Aperitif

Októberi számunkban a Pannónia 
Filmstúdió legendás alkotójával, 

a Nemzet Művészével, a Kossuth-
díjas Jankovics Marcellel olvashatnak 
interjút. A Magyar népmesék sorozat 
mindannyiunk felejthetetlen 
rajzfilmélménye, ahogyan a János vitéz, 
a Fehérlófia, vagy az Oscar-díjra jelölt 
Sysiphus is.

De a fiatalabbak bizonyára 
emlékeznek Az ember tragédiája 

mozifilm-változatára is. A 78 éves 
filmrendező-grafikus most a Toldin 
dolgozik, de természetesen nem 
csak a munkáiról beszélgetünk majd 
vele, hanem családról, sportról, 
egészségről – ahogy azt olvasóink már 
megszokhatták.

További érdekességek az októberi magazinban!



Ha mi öten összefogunk
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Spirike átszellemülve suttogta a minap, hogy szep-
tember harmadik szombatján szemétszedési vi-

lágnap lesz, és ez milyen szép. Picit meglepődtünk, 
mert bár Spirike egy nagyon tiszta lelkű és rendes 
lány, nem a takarításért fog emlékezni rá a követke-
ző generáció, például azért sem, mert két hónapja el-
fogyott otthon a porzsákja, és azóta legfeljebb söpör.

De Spirike szerint nem kell ezt az ünnepet any-
nyira szó szerint érteni, mert a világot beborító 

szemét jelkép is lehet, a piszkos gondolatok, mocs-
kos cselekedetek, tisztátalan vágyakozások jelképe, 
és az effajta szenny feltakarítását nagyon is pártolja.

Márti, aki viszont tényleg hajnaltól hasadásig 
súrol, mos, porszívózik, és koszos zoknikat 

szedeget az ágy alól, magából kikelve közölte, hogy 
egy frászt, ez a nap azok ellen van, akik a szép tiszta 
útszéli fűbe borítják a mocskukat zsákszámra, mert 
nincs kedvük szemétdíjat fizetni, vagy akik kiürítik a 
földre a kocsijuk hamutartóját, meg akik otthagyják 
a járda közepén a kutyájuk kutyagumiját!

Na, erre már Szaki is felszólalt, hogy ez az egész 
kollektív szemétszedegetés őt abszolút nem 

érdekli, mert ő egy tisztes adófizető polgár, akitől 
pénzt vonnak le azért is, hogy köztisztogatás legyen, 
és azért is, hogy a tisztátalan közszemetelőket bevi-
gye a rendőrség a dutyiba. Miért neki kéne tehát a 
közterületen szemetet szedni, méghozzá meghatód-
va és ünnepélyesen?

Pisti szerint pont azért, hogy példát mutassunk (az 
agyilag) rászorulóknak, hátha elszégyellik ma-

gukat, és többé nem dobálják összevissza a dolgaikat.

Márti erre felsikított, hogy az volt ám a ha-
talmas szemétszedési és példamutatási vi-

lágnap, amikor hetedikben kivitték őket a közeli 
parkba szedegetni, szanaszét lehetett oszolni, a 
szabály csak annyi volt, hogy teli szemeteszsákkal 
kellett visszaérkezni a gyülekező helyre 120 perc 
múlva. Na már most Márti és Joci nem annyira a 
szemetet gyűjtögették, hanem a puszikat és a csó-
kokat egy alkalmas mogyoróbokor alatt, amikor 

pedig már gyülekezni kellett, a zsákjukba ürítették 
három parki kuka tartalmát, és mi történt? Meg-
nyerték a versenyt. Márti azóta is hisz benne, hogy 
amit szívvel-lélekkel csinál az ember, az mindig 
győzedelmeskedik.

Szakinak eszébe jutott, milyen vicces is volt, ami-
kor ő volt iskolás, és ezen a napon a közeli domb-

ra kellett menni szemetet szedegetni. Azt játszották, 
hogy indián kincskeresők, és találtak is kincseket, 
például beváltható sörösüvegeket, egy fém kulcs-
tartót, amin egy BMW embléma díszelgett, és egy 
szétmállott, nyuszi arcú pénztárcát, benne kétszáz-
negyvenhat forinttal – ami akkor sokkal többet ért, 
mert vagy hat gombóc fagyit lehetett belőle venni, 
amit tizenhatan nyaltak el rettentő büszkén.

Pistinek viszont az jutott eszébe, mekkora botrány 
is volt tavaly, amikor a keresztlánya iskolája sze-

métszedést hirdetett a játszótéren, és a gyerekek tö-
rött üvegekkel, véres rongyokkal és használt injekciós 
tűkkel tértek vissza az iskolába. A szülők többé nem 
adnak engedélyt a közterületen történő szemétgyűj-
tésre, az biztos.

Spirike időközben összeszedte a gondolatait, és 
helyesbítette eredeti álláspontját, miszerint ez 

csupán lelki dolog, mert eszébe jutott Hermész Trisz-
megisztosz (vagyis a Háromszor Nagy Hermész), az 
ókori alkimista nagy megállapítása, miszerint ami 
kint, az bent, ami fent, az lent...

És Spirike rájött, hogy a belső lelki piszok kívül 
testi és környezeti piszokként jelenik meg, így 

tiszta sor, hogy a külső takarítás a belsőt is tisztá-
vá varázsolja, ilyen csodás a mágia ereje. Így aztán 
azt tanácsolta, vonuljunk ki szeptember harmadik 
szombatján a körútra a seprűinkkel, és tisztogassunk, 
ahogy csak bírunk.

Szaki erre felröhögött, hogy ha öten felvonulunk 
öt seprűn, akkor ott öt boszorkányégetés is lesz, 

plusz sok-sok hamu és por, és az már nem igazán 
utcatisztogatás.

És ahogy tovább csacsogtunk, rájöttünk, hogy ez a 
nap talán nem is arról szól, hogy akkor aztán trip-

lán tilos szemetelni, vagy hogy szemetet kell szedeget-
ni, hanem arról, hogy mind átgondoljuk, mennyire 
élünk a tisztaságra vigyázva, szelektíven gyűjtjük-e a 
szemetet, felszedjük-e a kutyánk kakiját, nem dobá-
lunk-e nejlonzacskót a delfinek közé, nem csöpög-e 
az olaj a kocsinkból, nem csöpög-e az olaj az óceán-
járónkból, nem püfög-e a mérgező gáz a gyárunkból, 
nem folyik-e a kémiai szenny a folyónkba, és van-e 
megfelelő mennyiségű utcai szemetes és hamutartó, 
hogy abba dobálhassuk a csikket, ha netán cigiznénk. 
Persze, nem cigizünk, ezt csak úgy mondtam. n

Vág Bernadett írása

HIRDETÉS
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HIRDETÉS

A mi családunkban hagyomány, hogy csak ma-
gyarul beszélünk, sőt azt is alig.

Nagyanyád 10 évig élt New Yorkban a háború 
után. A hentesnél, ha a fenekét csapdosta, far-

hátat kapott, ha a lábát mutogatta, pörköltnek való 
körmöt. Egyszer vezette ki a rendőr, amikor kolbász-
hoz keresett belet. Na azt nehéz elmutogatni. Mond-
juk a végén már ő is tudott pár szót. Tésztaszűrőt úgy 
kért, hogy “water go, nudli no go”. Meg is kapta. Fö-
lösleges ennél többet megtanulni, mert a fejed nem 
káptalan. Olyan, mint a hurkatöltő: egyik végén be-
paszírozol valamit, a másikon kijön valami más. Most 
képzeld, megtanulod mittudomén az evőeszközök 
nevét angolul, pedig magyarul is csak kézzel eszel, 
oszt elfelejted, mikor van a névnapod. Hát nélküled 
innánk az egészségedre! Jó lenne? Persze, hogy nem.

Dédapád mesélte mindig a Bábel tornyát, 
hogy az Úr összezavarta az emberek nyel-

vét, oszt meg is állt az építkezés. A habarcsot 
tudták volna keverni attól, hogy mindenki más 
nyelven hadovál, de hogy kit kell lefizetni az al-
vállalkozónak, ott már jól jön a beszéd. Ne-
ki elhiheted, kőműves volt az öreg. Nemhogy 
az országból, a megyéből nem mozdult ki. Mi-
nek kószálni? Úgyis minden magyar, akárhova 
mész. Mint például a bacon szalonna. Na, annak 
a neve a „Bakony”-ból származik, ott ettek ilyet 
a legénybúcsús turista angolok még Szent István 
idején. Vagy a síelős büfé, a hütte: az is magyar 
szó – onnét gyön, hogy iszom egy sört, „hát te”? 
Kicsit vársz, akkor az egész világ megtanul szé-
pen magyarul, és nem kell ilyen hülyeségekre 
fecsérelni a pénzt.
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Mire kell 
neked pénz, 

 fiam?

Nyelvtanárra?

Minek az?
Avagy ahány nyelv, 

annyi macera

Sallai Ervin írása

#HUMOR #MÉREGTELENÍTÉS #EURÓPAI NYELVEK VILÁGNAPJA

Itt vannak a nemek. Külföldiül máshogy mondod, 
hogy „ő”, ha férfi, ha nő, ha meg izé. Mondjuk a né-

metek megzavarodnának Böbe nénéd láttán. Olyan 
tömött bajszom nekem sosem lesz. Ezek az elfuserált 
népek most aztán bajban is vannak a megszólításokkal, 
meg nemekkel, amikor jött ez az értelmetlen egyen-
lősdi, hogy ugyanannyiért dolgozzanak a nők, mint a 
férfiak, meg hogy szavazhassanak. Az rendben, hogy 
az asszonynak is lehessen jogosítványa, mert különben 
ki vezet haza a lagziból, ha ittál, de ugyanannyi fizetés? 
Mindegy. Szóval majd rájönnek a külföldiek is, hogy 
felesleges variálni a nemekkel. Na de most figyelj! A 
németbe’ nem csak az embereket kell eltalálni, hogy 
milyen neműek, de a tárgyakat is. Honnan a kórságból 
tudjam, hogy a bicikli hímnem, nőnem vagy semleges 
nem? Ha kosár van rajt’, akkor nő, ha meg váz, akkor 
férfi – gondolnám. De kijavított Gertrúd tanti, hogy 
így is, úgy is semleges. Ott van az asztal. Normális, 
hogy der Tisch, merthogy mégiscsak férfidolog enni, 
inni az asztalon, ezt értem. De a pelenkázóasztal, a 
Wickeltisch, amit múlt héten készítettünk exportra a 
gyárban, hogyan maradhatna már hímnem? Ki látott 
már férfiembert pelenkázni?

Címeres ökörség nyelvet tanulni, én mondom. 
Gyuri papa ‘45-ben hónapokig magolta oroszul, 

hogy „Ne lőjetek, én is a Putyilov gyárból jöttem!” 
Még a borscs leves receptjét is megszerezte, aztán 
mégis elvitték az óráját. Hogy ne hiányozzon neki 
annyira, őt is kivitték utána öt évre a gulágra. 60-
ban a gyárban nyert egy jutalomutazást Szocsiba, de 
udvariasan hárított, hogy őt még egyszer élve át nem 
viszik az orosz határon.

Csak viszi az energiát a sok tanulás, nem ma-
rad erőd túlórázni, pedig hogy kinéztétek 

azt a szép kinyitható bőrkanapét a nyárikonyhá-
ba. Végül majd úgy jársz, mint a Kormányos Pista, 
aki Londonban mosogat. Fél évig tanult a kol-
légáitól angolul, mire kiderült, hogy mind lengyel 
volt. Most van egy középfokúja lengyelből. Múlt-
kor láttam levelet írni, hát ott csak mássalhangzók 
voltak. Lehet, hogy a magánhangzókat csak felső-
fokon tanítják.

Szóval te csak maradjál magadnak, mert hiába 
tanulsz, ha csak több nyelven maradsz idióta. n



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

Szeptemberi 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!

Szeptemberben is játsszon velünk!

Tisztelt Olvasóink!
Az elmúlt időszakban a SZIMPATIKA nevével visszaélések történtek!
Felhívjuk figyelmüket, hogy nyerteseinkkel minden esetben a szerkesztőségi te-
lefonszámunkon 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 köve-
tően 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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Látogasson el a szimpatika.hu/megfejto oldalra, és a fiókjába való belépést 
követően* írja be a rejtvény fősorát!
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Megfejtő
MEGFEJTŐ

játékosaink között  
2 db kétszemélyes wellnesshétvégét  

sorsolunk ki!

KVÍZ
játékosaink között
2 db PLANET 

családi társasjátékot  
sorsolunk ki a Gémklub jóvoltából!

A kép csak illusztráció.

A kép csak illusztráció.



VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

VIGYÁZZUNK A 
GYÓGYSZERÉSZÜNKRE!


