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Számtalan aktuális hírrel, egészségügyi tanáccsal és 
érdekességgel várjuk a szimpatika.hu-n!

OLVASSON MINKET!

A Szimpatika TV adásaival bepillantást nyerhet a 
címlapfotózások kulisszái mögé, és friss tartalmakkal várjuk 
az egészséges életmód, a kultúra és a sport világából.

NÉZZEN MINKET!

Podcast adásainkban az olvasóinkat leginkább foglalkoztató 
témákat dolgozunk fel: egészségügyi, pszichológiai és jogi 
kérdéseinket szakértők válaszolják meg.
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FEDEZZE FEL  
MEGÚJULT HONLAPUNKAT!

W W W. S Z I M PAT I K A . H U

KÖVESSEN MINKET!
Facebook-oldalunkon megosztjuk aktuális akcióinkat, 
híreinket, és külön játékkal is készülünk olvasóinknak!



Szentkuty Nikolett interjúja
eeevtárzsakat”. Vagyis a humornak nem sok te-
rep jutott. Én viszont végigbohóckodtam a gye-
rekkoromat, kaptam is érte számos bejegyzést 
meg intőt. És felnőve, közönség elé kerülve, majd 
egyetemen tanítva rájöttem, hogy ez a köznapi, 
humorosabb, közvetlenebb énem sokkal jobban 
„eladja”, megérteti az irodalmat, mintha  gyomor-
bajos komolysággal feszengünk. Egy anekdota, 
rajz, vicc, egy sláger, egy karaterúgás figyelem-
felkeltőbb, jobban „bevési” azt, hogy az iroda-
lom az életről szól. Mert néha annyira unalmassá 
tudjuk tenni… Ezért szeretem a szerepléseket is, 
mert standupos, kisemberi stílusban körbemesél-
hetem a műveket.

Operaénekesnek készült, tanított, mégis az 
írás és a költészet maradt a fő irány. Miért?

Talán ez volt a sorsom, vagy előbújt belőlem az 
irodalom alienje. Valóban énekesnek készültem, 
komolyan is vettem, hangképzésre jártam, de az-
tán egy karácsonyi iskolai ünnepségen találkoz-
tam egy lánnyal, akibe halálosan beleszerettem, 
miután másfél órát „beszélgettünk” a hangzavar-
ban. Alig hallottuk egymást. A téli szünetben 120 
szerelmes verset írtam hozzá, amiket természete-
sen gondosan nem mutattam meg neki, de mivel 
édesanyám már évtizedek óta foglalkozott fiatal 
költőkkel, odaadtam neki a legjobbakat, hogy 
megmondja, érdemes-e ezzel foglalkoznom. Ha az 
ember szülei profik, nem engedheti meg magának 
az amatőrködést, gondoltam. Édesanyám azt vála-
szolta, hogy nem rosszak, a lány viszont azóta sem 
tudja, hogy miatta lettem költő… Talán egyéb-
ként is az lettem volna, de az is lehet, hogy teljesen 
mást csinálnék. Emlékszem, amikor ösztöndíjjal 
kinn voltunk Belgiumban, fiatal apaként még a 
szobafestést is kipróbáltam egy óvodában. Any-
nyira jól ment, hogy fel is ajánlottak még néhány 
munkát, tehát lehetnék Brüsszelben szobafestő. 
Sőt, irodalomtörténeti ösztöndíjjal is hívogattak, 
élhetnék belga irodalomtörténészként, de nagy 
komolyan azt mondtam, hazajövök magyar író-
nak. Vagy „szóba’ festőnek” a szobafestő helyett.

Kétségtelen, hogy a humora messze földön 
híres. Ez megkönnyíti az írást?

A humor az életet is megkönnyíti. Felröhög-
jük a letapadt lelki slájmokat, és máris jobb a 
kedélyünk… Ha valakit péppé akarok verni, 
de közben elnevetem magam, akkor a helyzet 
meg van mentve. Vihogva erőt kifejteni képte-
lenség. Tudni kell a humort szabályozni is, ami 
nekem nehezen megy – olyankor a hatéves lá-
nyom megjegyzi, hogy „jajj, apa, te mindig vic-
celsz…”. A gyermekeim kamaszkora tanította 
meg, hogy van beszélgetés, amit nem szabad 
viccekkel széttrollkodni. Mikor egy tinédzser 
lelke hajnali fél egykor megnyílik, és hajlandó 
beszélgetni pár órát, pedig az előző fél évben 
lehet, hogy egy szót se lehetett kihúzni belőle, 
akkor ott jelen kell lenni, és helyén kell kezel-
ni a mélységeket és a magasságokat is. Ilyenkor 
muszáj kihagyni a kínálkozó poénokat, bár az 
orvosok mindig azt mondják: jobb kinn, mint 
benn.

A hit és a humor megfér egymás mellett?
Szerintem igen. Azt gondoljuk, hogy a Jóisten 
egy gyomorbajos szomszéd bácsi, akinek egyál-
talán nincs humora, és majd jön a vascsővel és 
leveri a vesénket. Pedig elképesztő humora van, 
elég csak olyan teremtményeire gondolni, mint 
a csikóhal, a pandahangya vagy a kacsacsőrű 
emlős. De mire véljem azt is, amikor egy au-
tó megelőz, és a rendszáma a következő: IRJ! 
Mit üzen ezzel a főnökség? Hiszen rengeteget ír-
tam már eddig is, nem lazsálok. Aztán rájöttem, 
hogy ima közben elég sokszor jegyzetelem, amit 
mond nekem Isten, de emiatt néha rossz a lelki-
ismeretem. Hogy megint nem figyelek, hanem 
„melózok”. Ő viszont jelezte, hogy ez neki oké. 
Szóval ő küldi a poénokat, ha nem vesszük a la-
pot, az már a mi bajunk. Nem mondom, hogy 
erőltetni kell a viccet. Van, akinek erre nincs is 
igénye. Mindamellett azt tapasztalom, hogy a 
humor sok mindent megkönnyít, és új színben 
láttatja a világot.

Fotók: Falus Kriszta

„Az irodalom az életünkről szól”
Az olvasás szerelmeseinek nem kell bemutatni Lackfi János költőt, akit a közönség nemcsak 
a humora, hanem az egyedi megfogalmazásai miatt is annyira kedvel, hogy csak teltházas 
író-olvasó találkozókon találkozhatunk vele. Irodalomról, hitről és az ünnep értelméről is 

beszélgettünk vele.
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Bevallom, meglepett, amikor először 
azt kérte, inkább írásban készítsük el 
az interjút. Bár sok író nem szereti a 
szereplést, de a számtalan előadása 
alapján nem úgy tűnt, hogy Ön tart 
ettől. Előfordul, hogy zavarba jön ilyen 
helyzetekben? 

Ez inkább technikai kérdés, szóban sokszor elka-
landozom, aztán utólag kell gatyába ráznom a szö-
veget, és kihozni belőle, amit a legfontosabbnak 

tartok. Írásban pontosabban lehet fogalmazni, de 
persze a spontán beszélgetés sem esik nehezemre.

Bennem egyébként ott van a kutyavér, fiata-
lon is színpadra készültem. Van egy visszahú-
zódóbb énem is, szeretem a csillogó víztükröt 
vagy a felhőket bámulni, olyankor nem kell kö-
zönség. Szüleim mindketten írók, sok író-olva-
só találkozójukon vettem részt, s akkoriban az 
még eléggé kolhozavató-stílusban zajlott: „szere-
tettel köszöntjük a fővárosból érkezett író-kőttő 



A hit iránti elköteleződése családi mintából 
ered, vagy megtérésről van szó?

Nem vallásosan nevelkedtem, a nagymamám 
viszont ragaszkodott hozzá, hogy megkeresztel-
jenek, amiért nagyon hálás vagyok. Bár sokféle 
hatás ért, próbáltak meggyőzni, hogy a hitnek 
nincs értelme, már gyerekként is éreztem a Jóisten 
jelenlétét, és azt is, hogy keresi velem a kapcsola-
tot. Kamaszként a feszület előtt térdelve imádkoz-
tam Jézushoz, pedig nem parancsolt rám senki, 

és alig ismertem őt. Szóval a nyitottságom meg-
volt, de úgy igazán húszéves koromban, a jegyes-
oktatáson került minden a helyére a fejemben, 
hála Osztie Zoltán atyának, aki felkészített min-
ket a házasságra. A Jóistennel való szövetségem 
pedig azóta is tart, az utóbbi öt évben még job-
ban elmélyült.

A saját gyerekeinek már ezt adja át, vagy 
rájuk bízza a hit kérdését?

Hitben neveltük őket, esti imákkal, ünnepi ké-
szülődéssel, de mindenkinek felnőtt fejjel kell 

döntenie. Varga Laci püspök atya szokta mon-
dani, hogy a Jóistennek nincsenek unokái, csak 
gyermekei. Hiába is erőltetjük rá egy kamaszra, 
hogy mindenképp jönnie kell a templomba. A 
minta ott van előttük, de mindenkinek a maga 
útján és módján kell átélnie ezt a történetet. 

A tehetséget isteni adománynak tartja?
Mindenképpen, ha belátjuk, hogy Isten terem-
tette a világot és benne minket. Hiszen akkor 
mindent tőle kaptunk! Minden művészi törek-
vés, minden szerelem, minden igazán szenve-
délyes, világalakító tevékenység egyrészt Isten 
adománya, másrészt Isten utánzása. A semmiből 
hozunk létre valamit. Alkotok, kitalálok, meg-
próbálok felépíteni egy rendszert, tehát az ember 
minden épkézláb ötlete valószínűleg isteni erede-
tű. Vallásos tudósok szerint ima közben rengeteg 
innováció születik. Nyilván imán kívül is. Ahogy 
esőt sem csak a hívők földjére hullat Isten. Idén 
megjelent #jóéjtpuszi című kötetem hitről szóló 
verseiben jónéhányszor szerzőtársként működött 
közre az Úr. Olyan nézőpontokat adott, amelyek-
re magamtól nem gondoltam volna. Igyekszem 
sokféleképpen bemutatni a témát… Jézus mint 
szuperhős, lábszelfi a Galileai-tóval… Vajon ször-
fözött volna, ha ma él? Vagy simán jár a vízen? 
Beperelték-e Noét a Köjálnál az állatok bűze és 
lármája miatt? Nyit-e utazási irodát a Szentlélek? 
Az apostolok, akik Pünkösdkor rengeteg nyelven 
beszéltek, vállaltak-e nyelvtanítást? És mi lett vol-
na, ha a kenyérszaporítás csodájára pékséget ala-
pítanak? Persze ugyanannyi emelkedett pillanat 
is van a kötetben, mint amennyi vicces.

A művészeti pálya akkor sem egyszerű, 
ha tehetséggel vannak megáldva a 
művelői. A saját gyermekeit viszont sosem 
óvta ettől. Hogyan élte meg apaként, 
hogy ugyan más területen, de ők is ebben 
a közegben képzelik el a jövőjüket?

Dorottya lányom esetében hamar kiderült, 
hogy nagyon szépen énekel, és ma már képzett 

énekesnő, akivel mindig öröm színpadra állni. Jo-
hanna lányom is a zene felé húzott, bár nála ez 
megmaradt hobbinak, de azért van egy cd-je, ami 
be is került a Hej, Sionról fúj a szél című népdal-
zsoltáros könyvembe mellékletként. Köteteimet 
is ő szokta illusztrálni, de közben felelősségteljes 
állása van, egy smink- és illatszercég üzletvezető-
je. Dorottya elköteleződött a zene mellett, most 
már saját zenei világot épít, sok dalához klip is 
készült, és most épp egy új albumon dolgozik, 
amin már a saját dalai szerepelnek, a szövegeket 
is ő írta. Mély, szellemes, sziporkázó muzsikák, 
izgalmas és mély tartalom...

Irodalmi szempontból igyekezett ideális 
irányba terelni a gyerekeit az iskolai 
magyar órákon túl?

Az irodalom nyitott ajtó volt nekik, semmi sze-
mélyi kultusz. Meséltem fejből, könyvből, elalvás 
előtt mondtam nekik verseket. Ha nem boldo-
gultak egy-egy kötelező regénnyel, felolvastam 
nekik, ezt nagyon szerették. Margit lányom fal-
ja a könyveket, remek ízlése van, sokat tudtunk 
ilyesmiről beszélgetni. Remekül illusztrálta is 
egy mesekönyvemet. Van olyan gyermekem, akit 
nem fogott meg az olvasás, és olyan is, aki imád-
ta Vernét, de ma már csak olyan könyvet vesz a 
kezébe, amiben számok vannak – ugyanis infor-
matikus lett.

Sok kampányba vontak be engem, aminek az 
volt a lényege, hogy megszerettessék az olvasást, 
de persze ezt nem lehet erőltetni. Nem vagyunk 
egyformák, van, aki imádja a könyveket, mást 
vasvillával se lehet rákényszeríteni az olvasásra. Ez 
utóbbi esetben is meg lehet találni bizonyos mód-
szereket, amelyekkel eljuttatható az írott kultúra 
különböző kiszerelésekben. Gyerekeim esetében 
sem tettem kötelezővé az olvasást, de nagyon lel-
kesen segítettem nekik pl. a verselemzésekben. 
Egy idő után Simon fiam minden testvérét figyel-
meztette, ha felmerült valamilyen irodalommal 
kapcsolatos iskolai kérdés, hogy „megkérdezhe-
titek apát, de az minimum másfél óra”. Ekkor be 

kellett látnom, hogy muszáj elfelejteni az egyete-
mi, másfél órára szabványosított magyarázatokat, 
és érdemesebb öt pontban, pár percben összefog-
lalni a lényeget. Szóval így nevelkedtek, de arra 
büszke vagyok, hogy Kapolcson, a Gryllus Da-
nival közösen szervezett Kaláka versudvar stáb-
ja gyermekeimből áll össze. Szerveznek, rendet 
tartanak, segítenek, s közben sok műsort végig-
hallgatnak, élveznek, elmerülnek a megzenésített 
versek világában. Büszke vagyok rájuk, hiszen 
akár biciklis ételfutárkodni kell, akár smink-
tanácsadóként dolgoznak, akár kávézóban pin-
cérkednek, akár alkotnak, nem restek megfogni 
a munka boldogabbik végét.

Mit gondol, mit adhat az irodalom a mai 
fiataloknak?

Az irodalom élet-halál kérdése, ennél nem tudok 
jobb magyarázattal szolgálni. Ha valakit érdekel 
a saját élete meg a szomszédé, meg úgy egyálta-
lán a világunk, akkor az irodalom biztos forrás. 
Egyébként az az igény, hogy megismerjük az éle-
tet, mindenkiben jelen van, hiszen a különböző 
műfajú dalok szövegein át a filmsorozatokig min-
den ugyanazt a funkciót tölti be: ha egy adott 
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Dorottya lányával  Fotó: Molnár Mihály 



A ajánljaérzésről vagy helyzetről komplexebben el akarok 
gondolkozni, ezek az alkotások segíthetnek. Ezért 
is mondom, hogy az irodalmat érdemes naponta 
többször, bő vízzel bevinni a szervezetbe. Már vir-
tuálisan is hozzáférhető számtalan értékes anyag, 
tehát nem kell mindenáron a könyvtárba rohanni 
– persze az egy szuper hely, de kapudrognak töké-
letes az is, ha az interneten olvasnak jó minőségű 
szövegeket. Sokan veszítik el az érdeklődésüket 
az olvasás iránt azért, mert az első tapasztalata-
ik rosszak. De egy-egy szerzőnek is sokféle műve 
van, és mindenki megtalálhatja a neki való stílust, 
szóval érdemes kísérletezni szerzőkkel, szövegek-
kel. Slam, zenés vers, jazzpoetry, van sok segítség!

Az év végén igyekszünk összegezni, Ön 
pedig idén egy kerek születésnapot is 
ünnepelt, így talán még aktuálisabb a 
kérdés: ha számot kellene vetnie, mennyire 
elégedett az életével?

Az ötvenedik életévem kapcsán sok mindent 
sorra vettem statisztikailag is, mert izgalmasak 
a számok: kb. tizenkétezer felnőtt és nyolcvan-
ezer gyerek előtt léptem fel, nagyjából húszezer 
egyetemi tanítványom volt, ezerötszázszor tettem 
meg a Piliscsaba-Zsámbék távot, tizenkétszer ke-
rültem meg a Földet Magyarország határain be-
lül az író-olvasó találkozók kapcsán, jártam az 
összes kontinensen (na jó, a sarkkörön nem, de 
ott csak fókáknak lehetne felolvasni), megje-
lent 64 könyvem és 38 műfordításkötetem. 17 
évig szerkesztettem folyóiratot, még a műfordí-
tók egyesületének elnökségi tagságába, a szakmai 
képviseletbe is belekóstoltam. Szerencsére annyi 
élményben volt részem, ami három életre is elég 
lenne, szóval a pandémia alatt meg is egyeztem 
a Jóistennel, hogy ha kell, inkább én haljak meg, 
mint bármelyik gyerekem. Nem váltotta be a 
csekket, megmaradtam. Ez az év ilyen szempont-
ból a háláé volt, de tele vagyok tervekkel. Nemrég 
jelent meg a Móra Könyvkiadónál a Nevető csa-
ládfa című válogatás új és régebbi gyerekversek-
ből. A hisztiről és a fiúvécék bájáról. Apukáról, 

aki susogós herceg. A dinókról, akik okosabbak, 
mint hinnénk. Lajcsiról meg a tajcsiról. Szuper-
menről, akit zsebre vágnak. 
Most jelent meg az Igaz mese a Mikulásról című 
könyvem is, ami a tavalyi, Igaz mese a karácsonyról 
kötet folytatása. A céges Télatyuszkák, a lila Mil-
ka-Mikulások és a növényizsírosok után megka-
pargattam, ki is volt Szent Miklós, és hogyan lett 
lavina a jóság-hógolyóból, amit elhajított. 
A korábban emlegetett #jóéjtpuszi akkora siker 
lett, hogy épp most készül a második utánnyo-
más, ami igazán megtisztelő. 

A Poket könyvautomatákban és a neten pe-
dig elérhető Dupla medve című kötetem, amiben 
olyan versek szerepelnek, amiket az olvasóim által 
küldött témákból fogalmaztam. Akad itt gomba-
mese, kemoterápiás rap, csapatépítős medvevers, 
elégia egy bajuszos lányról, dal a röhögő siratók-
ról, de Kossuth Lajos növénygyűjteménye meg az 
albán tengeralattjáró is szóba kerül. 

Hogyan készülnek az adventi időszakra 
egy ilyen nagy családban?

Nagycsalád vagyunk, de négy gyermekünk már 
a saját életét éli, sőt, négy unokánk is született. 
Igyekszünk együtt is karácsonyozni, találkozni, 
és hatéves lányunk teljes erőbedobással készül 
az ünnepre, annak minden titokzatosságával 
együtt. Sokféle hagyományt őrzünk, sütünk 
flódnit a zsidó felmenőimre való emlékezésképp, 
de a feleségem lengyel őseiről is megemlékezünk 
különleges, „Oplatka-ostyával”. Mindenki tör 
mindenkiéből, és közben szenteste bocsánatot ké-
rünk egymástól mindazért, amivel megbántottuk 
a másikat az év során. Szeretetleveleket is írunk 
egymásnak, elmondva, mit szeretünk egymás-
ban – szem nem marad szárazon! Közben min-
den évben igyekszünk egyre kevésbé túlhajtani a 
készülődést, mert az lenne az igazán fontos, hogy 
a rohanás helyett végre megnyugodhassunk, sé-
táljunk, játsszunk együtt, élvezzük egymás tár-
saságát. Fedezzük fel a másikat, önmagunkat, a 
közénk születő Kisdedet…

8 9

A magyar táncszakma nagy mérföldköve volt, amikor 
2001. december 1-jén először nyitotta meg kapuit a 
nézők előtt a Nemzeti Táncszínház. Az azóta eltelt 
két évtizedben több mint 7000 előadáson közel 
másfélmillió nézőt láttak vendégül, akik a nagy 
társulatok kiforrott előadásaitól kezdve a kísérletező, 
feltörekvő táncművészek első színpadi produkcióiig 
széles palettáról válogathatnak jelenleg is. A jeles 
évfordulóra idén gálasorozattal készül a színház: a 
havonta megrendezett gálaesteken mindig három 
neves együttes köszönti a jubiláló intézményt. 
További információ: www.tancszinhaz.hu

December 10-én nyílik meg Jovián György Munkácsy Mi-
hály-díjas erdélyi magyar festőművész és grafikus LXX című 
kiállítása a Pesti Vigadóban. A Magyar Művészeti Akadémia 
Képzőművészeti Tagozatának tagja így nyilatkozott a tárlat-
ról, amely január 30-ig látogatható: „A Vigadóbeli kiállítást 
a 2011-ben a Kiscelli Múzeumban rendezett LX kiállításom 
természetes folytatásának szánom. Az ott kiállított képek kö-
zül több, azóta köz- avagy magángyűjteménybe került mű-
vet szeretnék újra kiállítani, abban bízva, hogy az időközben 
eltelt évtized mit sem ártott a képek kvalitásának. Az 1983-
ban készült „Kettős portré”, amely a Szépművészeti Múzeum, 
Magyar Nemzeti Galéria tulajdonában van, kivétel – ugyan 
nem szerepelt a Kiscelli Múzeumbeli kiállításon, de 1984 óta 
tudomásom szerint nem szerepelt a nyilvánosság előtt sem. 
Az „Aquarius” című művem 2011 óta a 2019-ben Nagyvára-
don, a Kőrösvidéki Múzeumban rendezett retrospektív kiállí-
tásomon szerepelt utoljára. Az „Erdő I.” az Inda Galériában 
2007-ben került bemutatásra, azóta egy magángyűjtemény 
része. A Vigadóbeli kiállítást egyfajta összegzésnek szánom, 
a különböző korszakaimat a számomra legfontosabb művek-
kel megidézni.”
További információk: www.vigado.hu

Évfordulót ünnepel  

a tánc
Jovián György különleges  
tárlata a Pesti Vigadóban



Szentkuty Nikolett interjúja

Milyen betegséget jelent pontosan az a foga-
lom, hogy alagút szindróma?
Az alagút szindróma egy gyűjtőfogalom mindazok-
ra a betegségekre, ahol egy adott ideg a szervezetben 
valahol nyomást szenved. A leszorított ideg gyakran 
egy csontos vályúban található, amelynek a teteje 
normális esetben egy elasztikus szalagban végző-
dik, ám ez a szalag a munkától vagy az erőltetéstől 
merevvé, majd egyre vastagabbá válik, így kialakul 
egy relatív térszűkület az ideg körül.

A legtöbb forrás a kéz betegségeként hivatkozik 
rá. Más területeken is kialakulhat?
Alagút szindrómával leggyakrabban a kéz esetében 
találkozunk, de az alsó végtagoknak is megvannak 
a típusos alagút szindrómái. Azonban legnagyobb 
mértékben a csukló táji alagút szindróma, az úgy-
nevezett carpalis alagút szindróma fordul elő.

Milyen tünetekkel jár a betegség?
A tünetek attól függően változnak, hogy melyik 
ideg kerül leszorítás alá. Carpalis alagút szindró-
ma esetén a csuklótáji középideg érintett, amely a 
hüvelyk-, mutató- és középső ujjunk, valamint a 
gyűrűsujjunk egy részének érzékeléséért felelős, így 
ezekben az ujjakban kellemetlen, égő, zsibbadó ér-
zés alakul ki első tünetként, amely sokszor vezetés, 
számítógépezés vagy munka közben jelentkezik.  
A zsibbadás idővel fájdalommá alakul át, ilyenkor 
a páciens azt veszi észre, hogy a keze egyre ügyetle-
nebb, elejti vagy nehezebben fogja meg a tárgyakat.
Tipikus tünet az éjszakai fájdalom, mivel az alag-
útban akkor a legkisebb a nyomás, ha a csuklónk 
egyenes helyzetben van, ám éjjel általában valami-
lyen hajlított helyzetben tartjuk a csuklónkat. Ez 
provokálja az idegi tüneteket, így a betegségben 
szenvedők rendszeresen felébrednek a fájdalomra 

és a zsibbadásra, és ugyan az ujjak mozgatása eny-
híthet a panaszokon, de az alvásminőséget jelentős 
mértékben károsíthatja a betegség.

Mennyire gyakori ez a betegség a lakosság kö-
rében és kiket érinthet elsősorban?
A 40-60 év közötti nők betegsége, de kisebb arány-
ban a férfiaknál is előfordul, és a számítógép-hasz-
nálat elterjedésével egyre gyakrabban találkozom 
fiatalabb páciensekkel is.

A betegek többsége időben fordul orvos-
hoz? Vagy ez egy nehezen diagnosztizálható 
betegség?
A betegek gyakran nem is gondolják, hogy a problé-
máik orvosolhatóak, így az ellátás különböző fázisai-
ban lemorzsolódnak. Mindenkit arra biztatok, hogy 
amennyiben a fent leírt tüneteket tapasztalja ma-
gán, ne féljen a kivizsgálástól. Ha felmerül az alagút 
szindróma gyanúja, a szakember elvégeztet egy ún. 
elektroneurográfia-idegvezetéses vizsgálatot (ENG), 
amelyet egy neurológus kolléga fog kielemezni. Eb-
ből kiderül, mennyire károsodott az adott ideg, így 
megítélhető, hogy szükséges-e műtéti beavatkozás.

Bizonyos szokások hajlamosíthatnak a betegség 
kialakulására?
Maga a betegség lassan, folyamatosan alakul ki, de 
előfordulhat, hogy a tünetek hirtelen jelentkeznek 
egy nagyobb megerőltetést vagy sérülést követően. 
A kézkímélő életmód nehezen kivitelezhető, így az 
alagút szindrómával kapcsolatban a prevenció meg-
lehetősen nehézkes. A betegség kialakulása szinte 
elkerülhetetlen, ám sokat tehetünk egészségünkért, 
ha a tünetek észlelésekor kiderítjük, mi okozza azo-
kat, így megakadályozhatjuk, hogy a betegség olyan 
szintig súlyosbodjon, amikor az idegek visszavon-
hatatlanul károsodnak. 

Ha sikerül enyhébb fázisban diagnosztizálni a 
betegséget, milyen kezelési módszerek jöhetnek 
számításba?
Ha időben kiszűrjük az alagút szindrómát, nem 

szükséges műtéti beavatkozás: éjszakai sín haszná-
latával, illetve fizikoterápiával enyhíthetőek a pa-
naszok. Az éjszakai sín abban segít, hogy a csukló 
alvás közben is egyenes maradjon, és ezt sokszor 
hónapokon át kell alkalmazni, valamint az sem 
mindegy, milyen sínt használunk. Kifejezetten az 
alagút szindrómára kifejlesztett, speciálisan beállít-
ható csuklósínre van szükség.

Sokan valószínűleg azért tartanak a műtéttől, 
mert attól félnek, hogy hosszú ideig nem tud-
ják majd használni a kezüket. Milyen esetekben 
szükséges a műtéti beavatkozás?
A műtét nem önmagában gyógyít, hanem megte-
remti annak a lehetőségét, hogy az ideg meggyó-
gyuljon, hiszen megszünteti a krónikus nyomást és 
lehetővé teszi, hogy az ideg regenerálódjon. Ha idő-
ben átvágjuk a szalagot, ami túl vastaggá vált és egy 
relatív térhiányt okozott az ideg körül, azzal szinte 
minden esetben véglegesen megszüntethetjük a tü-
neteket. Ha viszont már akkora károsodás alakult 
ki az idegen, hogy nem tud regenerálódni, a műtét-
től csak nagyon szerény eredményeket várhatunk. 
Ezért is hangsúlyozom, hogy az érintettek fordul-
janak minél hamarabb szakemberhez, ugyanis akár 
olyan súlyos érzékvesztés is kialakulhat, amikor a 
beteg a hőérzetvesztés miatt pl. megégeti magát  
a forró tárgyakkal.

Valóban sokan félnek az operációtól, de a műté-
ti beavatkozás mértéke gyakorlatilag annyira kicsi, 
hogy ha nagyon muszáj lenne, a beteg már más-
nap képes lenne használni a kezét. Az utókezelésben 
az az irányelv, hogy kevesebbet szabad használni, 
mint amennyit tudná, de az önellátási feladatokat, 
pl. az evést vagy az öltözködést el tudja végezni a 
beteg. Az erőltetés és a nagy fizikai terhelés nem 
javasolt, de néhány nappal később pl. egy számí-
tógépes munka már elvégezhető. Víz nem érheti a 
sebet, de összességében csupán néhány hétig kell 
kímélni a végtagot. Nem szabad elfogadni, hogy 
együtt kell élni a fájdalommal és a kellemetlen tü-
netekkel, mert egy kézsebész szakember képes se-
gíteni a problémán.

Nehezen tudunk hozzászokni az érzéshez, ha a fájdalom vagy a 
zsibbadás miatt nem tudjuk használni a kezünket vagy a lábunkat. 
Az alagút szindróma kialakulása nem megelőzhető, de dr. Hetthéssy 
Judit egyetemi adjunktus, kézsebész elmondta, miért érdemes már 
az első tünetekkel is orvoshoz fordulni, és milyen kezelési módszerek 
szabadíthatnak meg a betegségtől.
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Zsibbadó végtagok – Az alagút szindróma kezelése



Az ünnepek idején sokan látogatnak haza a szülői 
házba, esetleg a család valamely tagjához néhány 
napra, hogy együtt örüljenek, szeretetben, békes-
ségben. Még ha az öröm és a szeretet meg is van, 
a békesség azonban olykor-olykor hiányzik. Nem 
kell feltétlenül hatalmas veszekedésekre gondol-
ni. Egyszerűen arról van szó, hogy összegyűl-
nek emberek, akinek ugyan a gyökereik közösek, 
mégis más-más életvitelt alakítottak ki.

A karácsony valahogy mindig olyan, mint 
egy buli, amit előtte hosszú-hosszú ideig 

tervezgettünk szinte percre pontosan, hogy mi 
lesz, ki lesz ott, mit fogunk csinálni és mennyire 
jól fogjuk érezni magunkat. Akár egy szilveszte-
ri buli, amit már szeptemberben elkezdünk szer-
vezni, aztán persze semmi nem úgy alakul, mint 
ahogy vártuk.

Szerintem a karácsonnyal kapcsolatban is azért 
lesznek ilyen irreálisan magasak az elvárásaink, 
mert túl sokat szervezkedünk miatta, túlzottan 
várjuk. Ezt nyilván fokozza az is, hogy az első 
őszi falevelek megjelenése után már halljuk a 

csengettyűs dalokat, a médiából is az az érzés tör 
ránk, hogy az ünnep a nyakunkban van, nagyjá-
ból már le is maradtunk valami fontosról. Ezért 
aztán akarva-akaratlanul megveszünk valamit, 
vagy csak gondolunk rá, hogy majd megvesszük. 
Ezzel pedig már el is kezdődött a készülődés.

Természetesen mindehhez társul egy érzelmi 
vonal is. Biztosan ismerősen csenghetnek ezek a 
ki nem mondott gondolatok: „ő az én kislányom, 
aki sosem nő fel”, „nyilván ügyesebben elkészí-
tem azt a vacsorát, 20 évvel több tapasztalatom 
van a főzés terén”, és még folytathatnánk a sort. 
Ezek a mondatok persze rendszerint 
nem hagyják el a családtagok 
száját, csupán a jó szándék 
vezérelte cselekedetekben 
nyilvánulnak meg.

Emlékszem, amikor 
még kicsik voltunk a 
bátyámmal, anya 
főzött, és feldíszí-
tette a fát, amíg mi 
a nagyszüleinkkel 
sétáltunk a város-
ban. Amikor haza-
mentünk, meleg étel, 
karácsonyi zene, és fel-
díszített fa várt minket. 
Később, amikor már nem 
törtük össze a díszeket, közö-
sen díszítettük a fát, majd késő dél-
után következett az ajándékbontogatás és az 
ünnepi vacsora. Régi, elavult minta, hogy a csa-
ládért meg kell szakadni. A gyerekek nem ezt, 
hanem a jó hangulatot, a békés családi együtt-
létet igénylik.

Már rég nem vagyok gyerek, a családom kö-
rében mégis még mindig annak érzem magam, 
a többiek pedig úgy is kezelnek: a gyerektársa-
ság részeként.

Pedig azt hiszem, ma már azért jóval tapinta-
tosabb vagyok – például nem kritizálom a kapott 
ajándékokat. A gyerekek aztán nem kertelnek, 

azonnal elmondják a véleményüket. Egyszer 
egy szépségtermékekből álló karácsonyi csoma-
got kaptam, aminek annyira örültem, hogy az 
egyik arcmaszkot rögtön kipróbáltam. Amikor 
a hétéves unokaöcsém meglátta, megkérdezte, 
hogy mi ez, mire azt feleltem, hogy az anyukájá-
tól kaptam, hogy még szebb legyek. Türelmesen 
megvárta, amíg lemosom, és amikor megkérdez-
tem tőle, hogy mit szól az eredményhez, csak 
ennyit mondott: „Szerintem ez nem vált be.”

A gyerek-felnőtt kérdés akkor is kihívást jelent, 
amikor alkohollal kínálnak. Nem nézhetek a 

családra örömömben könnyes szemmel, 
amiért egy kis feszültségoldóval kí-

nálgatnak. Ez csak egy teszt a 
részükről, inkább nem fo-

gadom el, hiszen én „jó 
gyerek” vagyok. Nem 
pedig az, aki amúgy 
zárásig táncol a ba-
rátnőivel a szórako-
zóhelyeken vasárnap 
hajnalban.

Ez után következik 
a kellemetlen faggató-

zás. Sokszor a rokonok 
részéről elmaradhatatlan 

kérdés az, hogy van-e már 
„vőlegény” a láthatáron, ha 

pedig nincs, akkor miért nincs. 
Ezután jönnek a randitanácsok vagy a 

nyaggatás, hogy járjak el szórakozni, mert ott-
hon biztosan nem találom majd meg az igazit. És 
van, hogy a téma itt még mindig nem ér véget, 
egyesek ugyanis ezután hozakodnak elő azzal, 
hogy bizony ennyi idősen már nem ártana egy 
komoly kapcsolat, hiszen már ketyeg az a bizo-
nyos biológiai óra. 

Akárhonnan nézzük, a kisebb családi viták 
természetesek – még karácsonykor is. A lényeg 
azonban az, hogy ezeken gyorsan túllendüljünk, 
és a szeretteink körében az ünnepet ne csak túl-, 
hanem őszintén meg is éljük.

Kalmár András interjúja

Ivan Anita írásaIvan Anita írása
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Éljük meg a karácsonyt!

Akármennyire is szereti az ember a családját, az ünnepek okozta felhajtás bizony 
a legszorosabb kötelékeket is próbára teheti. Mindenki szeretné, ha a vacsora, 
az ajándékozás, a családlátogatás jól sikerülne, ez azonban nem mindig megy 
konfliktusmentesen.



May Feri bácsi szemrebbenés nélkül állította, 
hogy ő May Károly unokája. Ez azért is volt 
teljesen hihető, mert tőle kölcsönöztük a Win-
netoukat, Az inka örökségét meg A fekete táltost. 
Feri bácsi volt a könyvtáros. Szakállas, nagyda-
rab ember volt, és nem vetette meg a tüzes vizet. 
Általában péntek délutánra jött el az az állapot, 
hogy híres nagyapjának vadnyugati kalandjait 
idézte fel nekünk. Ültünk a piros-fekete mű-
bőr puffokon a nejlonhuzatú, keménybe kötött 
kötetek és apró fiókokban sorakozó könyvtár-
jegyek között, és hallgattuk a végtelen prérin 
megesett kalandokat prémvadászokról, dako-
tákról, apacsokról, grizzlymedvékről és a Nagy 
Tavakról. 

De nem csak mi rajongtunk a vadnyugatért: 
a telepen mindenki tolldíszt készített galamb- és 
varjútollból, de volt, akinek egy-egy színes vad-
kacsatoll is megvillant a fején. Könnyű, gumi-
talpú mokaszinjaink alatt surrant a forró beton, 
és a húsklopfolóból lett tomahawkjaink min-
dig készen álltak arra, hogy elrettentsék a gaz 
sápadtarcúakat. 

De vajon mi volt az a hullám, ami időről-időre 
átcsapott Európán, és az észak-amerikai őslako-
sokat valami olyan – ma úgy mondanánk szuper-
hősi, régen azt mondták héroszi – magasságokba 
emelte, hogy mindenki indián akart lenni? Mi-
ért érzett késztetést May Károly, azaz Karl May, 
hogy az 1800-as évek végén indiánregényeket ír-
jon annak ellenére, hogy sosem járt a vadnyu-
gaton? Miért fogytak a trafikban a fröccsöntött 
játékkatonákat rejtő csomagok közül leginkább 
azok, ahol indiánok és cowboyok lapultak az ösz-
szetűzőgépezett nejlonzacskókban? Miért olvas-
tam éjfél után is a paplan alatt zseblámpával az 
Ezüst-tó kincsét és miért akartam úgy siklani az 
uszodában, mint az apacs törzsfőnök? És miért 
szegezett (és szegez ma is) a képernyő elé, amikor 
a Dinári-hegységben, az akkori Jugoszláviában 
egymás mellett léptet fakó musztángján Gojko 
Mitić és Pierre Brice – azaz Winnetou és harcos-
társa, Old Shatterhand?

Nem tudom, ahogy azt is a mai napig kutat-
ják a társadalomtudósok, hogy a ’60-as években 
miért vonult ki egy csapat felnőtt indiánozni a 

Bakonyba Cseh Tamás vezetésével. Nyilván a 
szabadságvágy, a valóságtól való elszakadás mo-
tiválta őket, bár az is igaz, hogy a törzs azóta 
sem tért le a vadászösvényről, a körülmények-
hez képest teljes etnográfiai hitelességgel élik az 
észak-amerikai őslakosok életét, a nyelvükön 
szólnak, éneklik a dalaikat – mind a mai napig.

De hát mi közünk nekünk ehhez az egészhez? 
Nem sokkal több, mint May Feri vagy May Ká-
roly bácsinak. Persze tudjuk, hogy a magyarok 
és az indiánok közös ősöktől származnak, hi-
szen Ázsiából indultunk mindannyian, igaz ki 
Keletre, ki Nyugatra – de ezen túl, ha összeha-
sonlítjuk kultúráinkat, pont annyi közös pontot 
találunk, mintha bármilyen más kultúrával ke-
resnénk párhuzamot.

Viszont abban, hogy a rézbőrűek világa, a 
vasútépítők kalandjai és az egész bölényekkel, 
tolldíszekkel, aranyásókkal és wigwamokkal te-
litűzdelt mesevilág az európai szellemiség elide-
geníthetetlen részévé vált, jócskán benne van a 
kezünk.

Volt ugyanis a vadnyugatnak egy magyar hőse, 
aki May Károllyal ellentétben valóban bejárta a 
prérit, élt az indiánok között, expedíciót vezetett 
az akkor még sápadtarcú által nem járta vidékek-
re, hihetetlen növény- és állattani, valamint nép-
rajzi gyűjtést végzett – ezek az anyagok alapozták 
meg a Nemzeti Múzeum tengerentúli gyűjtemé-
nyét. Ez az ember, akinek az élete valóban filmre 
kívánkozik, a ’48-as szabadságharc egyik hőse, 
Xantus János volt. Egy német Karl May-kutató, 
Franz Remmel a ’70-es évek végén állt elő azzal 
az elmélettel, hogy May Xantus jegyzeteit, leve-
leit használta fel – annak írásbeli engedélyével – 
a vadnyugat valósághű leírásához. Sőt Remmel 
azt állítja, hogy a német író Xantusról mintáz-
ta Winnetou fehér barátját, Old Shatterhandet. 
Annyi bizonyos, hogy Xantus és a rézbőrűek 
kölcsönös szimpátiával viseltettek egymás iránt, 
amikor az indiánok megtudták, hogy az utazó 
azért érkezett a nagy vízen túlról, mert el kel-
lett hagynia hazáját. Békepipát nyújtottak neki, 

mondván: „Téged is, mint minket, kikergettek 
országodból, testvérünk vagy!”

Xantus átlátta, hogy a civilizáció fejlődése el-
kerülhetetlenül áldozatokat szed, és azt is felis-
merte, hogy egy összetett, sokrétű kultúra és vele 
együtt népcsoportok tűnnek el a prérit átszelő 
gőzösök kerekei alatt. Ezért is gyűjtötte mániá-
kusan az indiánok tárgyait, jegyezte le dalaikat, 
rajzolta meg elöljáróikat, hogy megőrződjön va-
lami ebből a csodálatos, archaikus világból.

Amerikában keveseket érdekelt a bennszülöt-
tek pusztulása, de Európa érzékenyen reagált, és 
ez nem utolsósorban Xantusnak – és persze May 
Károlynak – köszönhető. Az indiánkultusz az 
európai mindennapok részévé vált, ráadásul tel-
jesen más formában, mint ahogy az a tengeren-
túlon fennmaradt.

És ha mindez nem lenne elég ahhoz, hogy el-
higgyük, a mi Xantus Jánosunk volt Old Shat-
terhand, elevenítsük fel a regényhősről őrzött 
emlékeinket. A könyv úgy indul, hogy Henry, a 
fegyverkovács egy különleges, soklövetű karabélyt 
adományoz az akkor még csak „Zöldfülűnek” ti-
tulált Shatterhandnek. Nos, létezik egy Henry 
karabély John Xantus felirattal, amely nem szé-
riagyártmány, hanem egy különleges prototípus...

Aki nem hiszi, győződjön meg róla személye-
sen. A győri Xantus János Múzeumban nyitva-
tartási időn belül bármikor megtekinthető.
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Kalmár András interjúja

Hogy indiánok lehettünk
Fotó: Fortepan / Bojár Sándor (A kisoroszi indiánok, 1966)
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forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett 

használója a GSK vállalatcsoport.

forgalmazza: Opella Healthcare Commercial Kft. 
1045 Budapest, Tó utca 1-5. Gyógyszer- és 
egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055

forgalmazza: Stada Hungary Kft. 
1133 Budapest, Váci út 116-118.

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

forgalmazza: Richter Gedeon Nyrt. 
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Mellékhatás bejelentés: +36 1 505 7032; 
medinfo@richter.hu

forgalmazza: P&G Hungary Kkt. 
1082 Budapest, Kisfaludy utca 38. 
+36-1-451-1256 www.nasivin.hu

forgalmazza: Boiron Hungária Kft. 
1012 Bp., Márvány u. 18.
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4042 Debrecen, Pallagi út 13.

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

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

hatóanyag: acetilciszteinhatóanyag: drotaverin-hidroklorid

hatóanyag: oximetazolin-hidrokloridhatóanyag: metamizol-nátrium-monohidrát

hatóanyag: nikotin

Minden vitamint és fontos ásványi 
anyagot tartalmaznak, amelyre az 

50 év feletti nők és férfiak 
szervezetének szüksége van.

Férfiaknak fejlesztett sampon, mely megakadályozza a túlzott 
hajhullást és segít helyreállítani a hajhagymák normál állapotát.

Hatékony segítség alhasi 
görcsök esetén, már a 
menstruáció első jeleitől.

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

Napi 1 db pezsgőtabletta 
segít hurutos köhögés esetén: 

feloldja a letapadt váladékot 
és megkönnyíti a felköhögést.

Láz? Fájdalom? A metamizol 
tartalmú tabletta hatékonyan 

csillapítja a lázat és a fájdalmat. 
Már 15 éves kortól adható!

Orrspray gyermekeknek 6 éves kortól és 
felnőtteknek. Nátha, allergiás nátha és 
rohamokban fellépő szénanátha esetén.

A csontok multivitaminja 
10 összetevővel, köztük 
100% természetes 
kalciummal, valamint K2- 
és D-vitaminnal a 
csontok egészségéért.

A jól bevált kanalas orvosság kicsiknek 
és nagyoknak, hogy a hideg időszak ne 
a betegségekről szóljon. Gondoskodjon 
családja egészségéről! Új cseppfogó 
üvegbetéttel. 2 éves kortól adható.

Hármas hatással a 
torokgyulladás ellen! 
Torokfertőtlenítő. 
Fájdalomcsillapító. 
Antibiotikum.

Már 30 másodperc után segít a 
dohányzás utáni vágy leküzdésében 
(2 adag alkalmazását követően)! 
Diszkrét megoldás a kellemetlen 
megvonási tünetek enyhítésére.

224,9 Ft/db

80 Ft/db

66,6 Ft/db

100 Ft/db

10,2 Ft/ml54 Ft/db

199,9 Ft/ml50 Ft/db

318,1 Ft/ml

16,7 Ft/ml
106,6 Ft/db

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

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

No-Spa 40 mg tabletta
24 db
No-Spa 40 mg tabletta
24 db

Dorithricin erdei gyümölcs szopogató tabletta  
20 db
Dorithricin erdei gyümölcs szopogató tabletta  
20 db

Stodal NEO szirup 200 ml 
cseppfogó üvegbetéttel  200 ml
Stodal NEO szirup 200 ml 
cseppfogó üvegbetéttel  200 ml

CalciTrio Naturel filmtabletta
50 db
CalciTrio Naturel filmtabletta
50 db

Nasivin Classic 0,5 mg/ml oldatos orrspray  
10 ml
Nasivin Classic 0,5 mg/ml oldatos orrspray  
10 ml

Flamborin® 500 mg tabletta
20 db
Flamborin® 500 mg tabletta
20 db

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

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

SIMPLIQ hajhullás elleni sampon férfiaknak
150 ml
SIMPLIQ hajhullás elleni sampon férfiaknak
150 ml

Centrum FérfiaknakCentrum FérfiaknakCentrum NőknekCentrum Nőknek
50+ A-tól Z-ig multivitamin  30 db50+ A-tól Z-ig multivitamin  30 db

EP4 199 Ft
EP1 999 Ft

EP2 049 Ft2 699 Ft

EP1 999 FtEP999 Ft

EP2 249 Ft

EP1 599 Ft

EP1 599 Ft

Az ár egy dobozra értendő!
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forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43. 
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett 
használója a GSK vállalatcsoport.

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

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

forgalmazza: Opella Healthcare Commercial Kft. 
1045 Budapest, Tó utca 1-5. Gyógyszer- és 
egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055

forgalmazza: Richter Gedeon Nyrt. 
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. 
Mellékhatás bejelentés: +36 1 505 7032; 
medinfo@richter.hu

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

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

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

forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43. Tel.: 225-5800 www.gsk.hu
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a 
GSK vállalatcsoport.

forgalmazza: Opella Healthcare Commercial Kft. 
1045 Budapest, Tó utca 1-5. Gyógyszer- és 
egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055

forgalmazza: GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója 
a GSK vállalatcsoport.

hatóanyag: cink-hialuronát

hatóanyag: dextrometorfán-hidrobromid

hatóanyag: tramazolin hatóanyag: paracetamol

hatóanyag: metamizol-nátrium

Komplex megoldás a 
megfázás és az influenza 
tüneteinek kezelésére.

A Max formula komplex 
megoldás a megfázás, az 
influenza és a hurutos 
köhögés kínzó tüneteire.

Az orrmelléküregek és a 
légutak heveny és idült 
gyulladásainak kezelésére 
szolgáló gyógyszerkészítmény. 
Hatóanyagai gyulladáscsök-
kentő, nyákoldó hatásúak.

Profi megoldás 
erős fájdalom és 
láz csillapítására.

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

Enyhíti a viszkető, égő tüneteket, valamint 
a szemszárazságot, és csökkenti a szem 
kivörösödését. Tartósítószer-mentes.

4 havi adag 
multivitamin.

Kolin tartalma hozzájárul 
a normál májműködés 
fenntartásához, 
cikóriagyökér kivonata 
pedig támogatja a 
testsúlycsökkentő diétát.

Felnőtteknek és 
serdülőknek napi 
1 filmtabletta segíthet 
a magnéziumhiány 
megelőzésében és 
kezelésében. Kiválóan 
felszívódó magnézium 
vegyületeket tartalmaz.

Enyhíti a makacs, száraz, 
irritatív köhögést.

Gyorsan és hosszú órákra 
szabadítja fel a légzést.

Eper ízesítésű fájdalom- és lázcsillapító 
gyógyszer. 1 hónapostól 12 éves korú 
gyermekeknek javasolt.

164,9 Ft/ml46,7 Ft/db

259,9 Ft/tasak

54 Ft/db

299,9 Ft/tasak 58,3 Ft/db

61,7 Ft/db 19,5 Ft/ml

214,9 Ft/ml 19,5 Ft/ml

45,8 Ft/db

105 Ft/db

Ophylosa® 0,15% cink-hialuronát tartalmú 
oldatos szemcsepp  10 ml
Ophylosa® 0,15% cink-hialuronát tartalmú 
oldatos szemcsepp  10 ml

Novo C® plus liposzómás retard C-vitamin  
90 db
Novo C® plus liposzómás retard C-vitamin  
90 db

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

Sinupret bevont tabletta
50 db
Sinupret bevont tabletta
50 db

Neo Citran Max köptetővel por belsőleges 
oldathoz  10 tasak
Neo Citran Max köptetővel por belsőleges 
oldathoz  10 tasak

Hepacontur tabletta
30 db
Hepacontur tabletta
30 db

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

Robitussin Antitussicum szirup
100 ml
Robitussin Antitussicum szirup
100 ml

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

Panadol Baby 24 mg/ml 
belsőleges szuszpenzió  100 ml
Panadol Baby 24 mg/ml 
belsőleges szuszpenzió  100 ml

Actival Extra filmtabletta
120 db
Actival Extra filmtabletta
120 db

Algopyrin 500 mg tabletta
20 db
Algopyrin 500 mg tabletta
20 db

EP1 949 FtEP2 149 Ft

EP1 949 Ft3 699 Ft

1 749 FtEP5 499 Ft

EP1 649 Ft4 199 Ft

EP2 099 FtEP2 699 Ft

EP2 999 FtEP2 599 Ft



  

Angyal, Jó lélek, Tündér, Isten követe, Védszellem, 
avagy könyörületes, másokon segíteni kész ember. 
Az ünnepek táján egy kicsit mindannyian jótét lel-
kek leszünk, jobban megérint minket mások ne-
héz helyzete, könnyebben adakozunk, szívesen 
segítünk, a legkisebbek is megismerkednek a jóté-
konyság fogalmával, mikor cipősdobozba gyűjtenek 
ajándékokat rászoruló gyerekeknek. 

Nálunk minden évben fontos pillanat az adventi 
várakozásban, amikor valamilyen formában segí-
tünk ismeretlen, nehéz sorsú gyerekeknek. Amíg 
kicsik voltak a gyerekeink, együtt töltöttünk meg 
néhány cipősdobozt, és próbáltunk válaszolni a 
jogos kérdésekre, hogy miért van erre szükség, hi-
szen az angyalok minden családhoz visznek ka-
rácsonyfát és ajándékokat. Ekkor értették meg 
először, hogy mindannyian angyallá válhatunk, 
megszépítve valakinek a karácsony estéjét, és 
hogy minél több angyal készül ajándékkal, an-
nál nagyobb lesz az öröm. Láttam, ahogy az ad-
ni jó érzése elönti őket és elkezdik számolatlanul 
hordani a dobozba a játékaikat, kinőtt sapkákat, 
félretett édességeket, kedves üzeneteket és gyönyö-
rű rajzokat. 

Ahogy nőttek a gyerekeink, az elmúlt években 
már átalakult az adományozás formája, Dávid fi-
am iskolájában minden osztály kiválaszt néhány 
környékbeli rászoruló családot, akiknek tartós 
élelmiszert, tisztálkodási szereket, édességet és a 
gyerekeknek meglepetéseket pakol össze az osz-
tály 35 családja. Így senkinek sem kell egyesével 

sokat áldozni, de szívmelengető látni, mennyi ki-
sebb-nagyobb adománnyal teli doboz indul út-
jára az utolsó tanítási napon. Fontosnak tartom, 
hogy ehhez együtt vásároljunk be, és nagyon büsz-
ke vagyok a gyerekeimre, amikor a mosószer és 
száraztészta mellé egy üveg nutellát választanak, 
mert szerintük ilyet nagyon ritkán ehetnek ezek 
a gyerekek.

Nagylányommal néhány éve a női szegénység, 
ezen belül is a menstruációs szegénység ellen foly-
tatott kampány keretein belül ajándékozunk női 
táskákat, az intimhigiénia kellékeivel és mindig 
teszünk bele valami meglepetést is, amitől nőnek 
érezheti magát néhány pillanatig az a mélyszegény-
ségben élő hölgy, aki megkapja a táskát.

Sajnos a pandémia miatt idén sok ilyen és ehhez 
hasonló országos kezdeményezés nem tud megva-
lósulni, de mindenkinek javaslom, hogy keresse 
meg a lehetőségeket, helyi szinten talán könnyeb-
ben megtalálhatjuk, kinek van szüksége a segít-
ségre. Ugyanígy helyben vásárlásra is ösztönöznék 
mindenkit: próbáljuk a kicsi, környezetünkben 
élő kézműveseket, kistermelőket, kiskereskedő-
ket támogatni azzal, hogy náluk szerezzük be sze-
retteink ajándékait vagy az ünnep hozzávalóit. Jót 
tenni így is lehet, és nekik ez most a fennmara-
dásukat jelentheti! Legyünk idén mindannyian 
jótét lelkek, váljunk angyallá egy-egy pillanatra, 
tegyünk jót valakivel, és akkor valaki más kará-
csony estéje is szebben ragyog majd, a miénk pe-
dig egész biztosan…

A karácsonyi időszakban rengeteg szervezet keresi 
fel az embereket, hogy adjanak valamit a rászoru-
lóknak. Pénzt, élelmet, fát, tanszereket stb. Sajnos 
a szervezetek között akadnak, akik nem annyira 
hitelesek, de a többség viszont tényleg jó dologra 
gyűjt. Elszorul a szívem, amikor olvasom az ada-
tokat, hány gyermek él család nélkül, hány gyer-
meknek nem jut meleg élelem minden napra, hány 
kiskorú nem tud megfelelően tisztálkodni, hány 
ember fázik...

A gyermekeimnek kicsi koruk óta azt tanítom, 
hogy segíteni sokféle módon lehet és kell is. Min-
denki a saját gazdasági, társadalmi helyzetének 
megfelelően tehet apró, de hasznos kis gesztusokat.

Az elmúlt években, sőt évtizedekben rengeteg 
módját választottam az adományozásnak magán-
emberként és cégvezetőként egyaránt. Két éve 
találkoztam egy kezdeményezéssel, ami elképesz-
tően szimpatikus lett számomra, a mozgalom ne-
ve: Örökbe fogadok egy ovit! Ennek a lényege, 
hogy nem csak a karácsonyi időszakban tartjuk 
az említett ovival a kapcsolatot, hanem egész év-
ben. Kollégáimmal elkötelezett résztvevői lettünk 
a programnak, és külön öröm számomra, hogy a 
munkatársaim – hozzám hasonlóan – bevonták sa-
ját családjaikat is ebbe a nagyon kedves programba. 

Amikor Réka megtudta, hogy karácsony előtt még 
eljutok a mi kis „Óvodánkba”, az alábbi levelet írta. 

Kérem a tisztelt olvasókat, 
hogy az esetleges 
helyesírási hibákat és a nem 
éppen rendezett külalakot 
bocsássák meg Rékának! 

A szándék a fontos, az 
pedig őszinte és önzetlen 
volt.

Békés ünnepet kívánok 
mindenkinek!

Anyaszemmel

Szonda Györgyi írása Küttel Dávid írása

Apaszemmel
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Nyugtatók és altatók
Az alkohol általában felerősítheti az altatók és nyug-
tatók hatását, vagy épp ellenkezőleg, akár csökkent-
heti is azt, tehát ebben az esetben is kerülendő az ivás.

Véralvadásgátlók
A véralvadásgátlót szedő betegek alapesetben is egy 
különleges betegcsoportot alkotnak, rájuk minden 
téren kiemelten kell figyelni, még egy egyszerű be-
avatkozás során is. Nem mindenki reagál ugyanúgy 
a kezelésre, sokaknál gyakori az orrvérzés, a szem be-
vérzése, és az is, hogy ha beütik a kezüket, azonnal 
hatalmas lila folt jelenik meg a bőrükön, ezért a vér-
alvadásgátlók adagjának beállítása hosszabb folya-
mat. Az ő esetükben még bizonyos ételek is tiltottak, 
ezért érthető, hogy az alkoholt kerülniük kell, mert 
befolyásolhatja a gyógyszerek hatását, és nem kívánt 
mellékhatás alakulhat ki.

Allergia elleni készítmények
Ez nagyban függ attól, hogy a beteg milyen gyakori-
sággal/dózisban szed gyógyszert az allergiájára (sze-
zonálisan vagy folyamatosan). Ha csak szezo nálisan 
szükséges, természetesen egy pohár bor nem bűn, 
de ebben az esetben is figyelni kell, ugyanis ha ko-
rábban bármilyen negatív mellékhatást tapasztalt az 
alkohol és a gyógyszer együttes alkalmazása esetén, 
pl. másnapos volt, vagy sokkal rosszabb volt az álta-
lános közérzete, akkor ez egy intő jel, hogy nála ezzel 
nem érdemes kísérletezni.

Antibiotikumok
Ezeknél a gyógyszereknél is mindkét irányban eltér-
het a kívánt hatás, és mindkettőt el kell kerülni. A 
túladagolás súlyos következményekkel járhat, de az 
sem sokkal jobb, ha tovább kell szedni az antibioti-
kumot, mert nem fejti ki a hatását kellő mértékben. 
Egy egyhetes kúra kibírható minden szempontból, 
ennyi áldozatot muszáj meghozni az egészségünkért.

Nem szájon át alkalmazandó gyógyszerek és 
gyógynövények
Minden bevitt hatóanyag a májba kerül, így pl. akár 
helyileg alkalmazható szerek (krémek, tapaszok) 

esetében is problémás lehet az alkohollal való ta-
lálkozás, és tapasztalatok alapján nem véletlenül ti-
los egy-egy hatóanyag esetén a fogyasztása. Nem 
is gondolnánk, de akár gyógynövényekkel történő 
együttes alkalmazása is veszélyes lehet.

Alkohollal készült ételek fogyasztása
Amennyiben az adott ételt hőkezelik legalább 5-6 
percig, az alkohol nagy része – típusától függően – 
el is párolog, és csak az ízanyagok maradnak jelen 
az ételben. Tehát egy vörösboros mártás pl. elfo-
gyasztható így, amennyiben elég ideig főztük, akár 
kisebb is lehet az alkoholtartalma, mint pl. egy ko-
nyakos meggynek. Akkor kell fokozottan figyelni, 
ha egy étel tömény szeszesitallal készül, és esetleg 
utólag kerül bele.

Tünetek, ha kölcsönhatásba lépett a gyógyszer 
és az alkohol
A tünetek az adott gyógyszertől függően is változ-
hatnak. Pl. egy antibiotikum túladagolását nehéz 
észrevenni, és sokszor a kölcsönhatás nem felfe-
dezhető, mert úgy tűnik, mintha a beteg „csak” 
berúgott volna. De egy vérnyomással vagy vér-
cukorszinttel kapcsolatos rosszullét már sokkal 
egyértelműbb. A szédülés, a hányinger, az álta-
lános rossz közérzet, fejfájás, a kettős látás, mind 
figyelmeztető jel, és természetesen a betegtájé-
koztatót is érdemes alaposan átolvasni, hiszen ez 
ad támpontot akkor is, ha valaki véletlenül fo-
gyaszt alkoholos ételt vagy italt egy olyan gyógy-
szer szedése mellett, amelynél egyébként ez nem 
javallt. Természetesen a mennyiség itt is lényeges, 
egy pohár után valószínűleg még nem szükséges 
az ügyeletre rohanni, de komoly rosszullét esetén 
mindenképp mentőt kell hívni.

A krónikus betegeket arra biztatnám, hogy mindig 
kövessék a kezelőorvos és az egészségügyi szakem-
berek tanácsait, és figyeljenek a saját egészségükre. 
Az ünnepi alkalmakkor sem érdemes veszélybe so-
dorniuk magukat, így mindig legyenek körültekin-
tőek a gyógyszerek alkalmazása során – a jókedv 
soha nem az alkoholfogyasztás függvénye.

Általánosságban elmondható, hogy bármilyen ha-
tóanyagot is tartalmaz egy gyógyszer, a májnak 
mindenképp dolgoznia kell vele. Ugyanez az alko-
holról is elmondható, így bármekkora mennyiséget 
is fogyasztunk, az mindenképpen befolyásolhatja a 
gyógyszer hatásfokát, tehát az alkoholfogyasztás nem 
javasolt a gyógyszerszedés mellett. Természetesen az 
alkohol minősége és töménysége között is van kü-
lönbség, tehát előfordulhat, hogy bizonyos gyógy-
szerek mellett nem okoz gondot egy pohár bor vagy 
sör, de aki rendszeresen szed valamilyen gyógyszert, 
annak fokozottan ügyelnie kell erre.

Betegségtípusok, amelyek mellett kizáró  
tényező az alkohol
Cukorbetegeknek az alkohol teljes mértékben tiltott, 
mert életveszélyes mértékben befolyásolhatja a vér-
cukorszintet. A magas vérnyomással küzdőknek is 

ellenjavallt, és azoknak is tanácsos elkerülniük, akik 
pszichiátriai kezelés alatt állnak. De gyakorlatilag a 
rendszeres gyógyszerszedés mellett minden esetben 
meg kell fontolni az alkoholfogyasztást.

Fájdalomcsillapítók
Alapvető szabály, hogy fájdalomcsillapító alkalma-
zásakor tilos az alkoholfogyasztás. Egy gyógyszer 
hatásának kialakulásakor fontos az időfaktor is: 
egyrészt időre van szükség, amíg kifejti a hatását, 
és azt is számításba kell venni, hogy mennyi ideig 
tartja meg ezt a hatást egységes szinten. Ez a fájda-
lomcsillapítók esetében 4-6 óra, csak ezt követően 
kezd el kiürülni a szervezetből. Ebben az interval-
lumban nem szerencsés alkoholt fogyasztani, vagyis 
aki a karácsonyi vacsora előtt 2 órával bevett a fejfá-
jására egy fájdalomcsillapítót, ne tervezzen vacsora 
utáni koccintást.

Megférnek-e egymás mellett  Megférnek-e egymás mellett  
a gyógyszerek és az alkohol?a gyógyszerek és az alkohol?
A karácsonyi vacsora után vagy a szilveszteri ünneplés során 
gyakran még az is koccint egy-egy pohár alkoholos itallal, aki 
egyébként sosem fogyaszt szeszesitalt. Ám mi történik, ha néhány 
órával korábban gyógyszert vettünk be, és mit tehetnek azok a 
krónikus betegek, akik rendszeresen gyógyszert szednek? Dr. Gulácsi-
Gőgh Nóra, a pitvarosi Szent István Gyógyszertár szakgyógyszerésze 
elmondta, hogy mely gyógyszerek esetében mire szükséges figyelnünk.

Szentkuty Nikolett interjúja
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– Mindenki ismeri a környéken. Hiszen mást se 
csinál egész nap, csak kéreget. Pedig fele annyi éves 
sincs, mint mi. 
– Na, jó napot mindenkinek! – érkezett meg Már-
tika. – Kicsit előbb ideértem, nem baj? 
– Jó napot, Mártika – felelte Lilla nővér. – Nem 
lenne baj, de amíg tart a járvány, nem kellene egy 
légtérben tartózkodniuk, mert tudják, az ördög 
nem alszik. 
– Most akkor menjek ki? Nem megyek ki! – mond-
ta Márta néni. – Itt van az a kéregető, előle mene-
kültem be!
– Csak nem az a kockás kabátos, svájci sapkás fia-
talember? – kérdezte Shüleky. 
– De, az! Én még ilyen erőszakos, szemtelen ala-
kot nem is láttam! Pedig higgyék el, jó szívem van, 
adok én annak, aki rászorul, pedig nekem sincs sok. 
– Ugye, ugye! Bezzeg a Jóska barátja adott neki! – 
mondta a professzor. 
– Maga? – visított Márta néni. – Miért 
nem dobja a pénzét egyenesen a 
kukába? Ennek a piásnak töl-
tögeti a poharát?  
Jóska bácsi egyre ra ma-
tyabbul érezte magát. 
– Na, és mennyit adott 
neki? 
– Semmi közük hoz-
zá. Tudom én, milyen 
pokoli érzés, ha ilyen 
hidegben nem ihat az 
ember egy kis valamit. 
– Na, és az a sok kis-
gyerek a világban, akik 
még vizet se ihatnak, mert 
az sincs? – vágott vissza Shü-
leky doktor. 
– Azokon én nem tudok segíte-
ni. Túl messze vannak – dohogott Jós-
ka bácsi. 
– Dehogynem tud! – mondta Márta néni. – Be-
megy a plébániára, és megkérdezi, hová adakozzon 
a kisgyerekeknek a világban. 

– Megmondom én, hogy hova – vágott közbe Shü-
leky professzor. – Az Unicefnek. 
– A minek? – rikkantott Jóska bácsi. 
– Ja, tényleg, hát az Unicef! – lelkendezett Márti-
ka. – Ha fiatal lennék, esküszöm, én is csatlakoznék 
hozzájuk a harmadik világban.
– Nem kell ahhoz elutazni a harmadik világba – 
csóválta a fejét Shüleky professzor. – Magyaror-
szágon is van szervezetük. Magyar gyerekeken is 
segítenek. Élelemmel, gyógyszerrel, tanszerekkel. 
De még lelki segélyt és jogsegélyt is adnak. 
– Jogsegélyt? – csodálkozott Márta néni. 
– Bizony. Fel kell menni a netre és máris mindent 
megtudhatnak róluk. Én például a legkisebb ösz-
szeggel, 2000 forinttal támogatom őket, de minden 
hónapban. Lehet adni többet is. 
– Na, Jóska, mondja már meg, mennyit adott annak 
a kockás mukinak. Tényleg – kezdte újra Mártika.
– Kétszázat – vonta meg a vállát Jóska bácsi. – De 

majdnem mindennap megtalál! 
– Kétszázat mindennap? Az leg-

alább 4000 forint havonta! 
– De mások is kéreget-

nek – vallott tovább 
Jóska bácsi. – Mit 
csináljak, látják raj-
tam, hogy jó szí-
vem van. 
– Meg hogy egy 
bolond! – legyin-
tett Márta néni. 
– Na, de idefigyel-

jen. Ha itt végez-
tünk, felmegyünk 

hozzám, és megnéz-
zük, mire lehet ott ada-

kozni. Rendben? 
– Rendben – vigyorgott Jóska 

bácsi. 
– Rendben – mosolygott Lilla nővér is. – Akkor 
behívhatom egy kezelésre, Jóska bácsi? 
– Mit tehetnék, nem hagynak békén a nők… – fe-
lelte az öreg. 

Mennyi eső, mennyi szürkeség, mennyi hétköznap 
– így merengett magában Lilla nővér, miközben 
kinyitotta a rendelő ajtaját. Sehol senki, nyugtázta, 
de egy kicsit meg is lepődött. Igaz, amióta újra fe-
nyegető lett a járvány, arra kérték a betegeket, hogy 
telefonon foglaljanak időpontot. Vége a váróterem-
ben való gyülekezésnek, csacsogásnak. 
– Senki? – csodálkozott a doktor is, aztán hozzá-
tette. – Ez lehet jó, de lehet rossz is. Ki jelentkezett 
be elsőnek? 
– Pataki bácsi. Tudja, a Jóska bácsi, akinek az ízü-
leti fájdalmai vannak. 
– Talán kitart még a gyógyszere, azért nem jött. 
A doktor belemerült a számítógépes adatrendszer-
be, mindig talált ott valami pótolnivalót. Lilla 

nővér pedig kiment a váróterembe, és megigazgat-
ta a kiragasztott plakátokat, volt, amelyiket oda is 
celluxozta. Például az unicefeset. Na, de végre ki-
nyílt az ajtó. 
– Kezét csókolom, nővérke! – zengett Shüleky pro-
fesszor hangja. – Jókor jöttem? 
– A legjobbkor. Nincs itt senki. 
– De itt vagyok! – rontott be erre vidáman Jóska 
bácsi, és a váróterem kellős közepén lerázta az eser-
nyőjéről a vizet. – Bocsánat a késésért, feltartott egy 
koldus. Nehéz továbbmenni, ha ilyen zord időben 
egy éhes ember segítséget kér. 
– Csak nem az a kockás kabátos, svájci sapkás fia-
talember? – dörgedezett Shüleky. 
– De, az. Ismeri? 

24

Vág Bernadett írása

Adni jó!
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• A díjat Alfred Bernhard Nobel alapította az 1895. 
november 27-én keltezett végrendeletében. Az út-
építések, alagútépítések munkálatai során alkalma-
zott dinamit feltalálása az ő nevéhez köthető, ennek 
köszönhetően hatalmas vagyonra tett szert, és mivel 
sosem nősült meg, teljes vagyonát egy alapítványra 
hagyta. Célja az volt, hogy megjutalmazza az embe-
riség számára legnagyobb szolgálatot teljesítő tudó-
sokat, írókat, orvosokat és a nemzetek közötti béke 
harcosait.
• Kezdetben fizikai, kémiai, fiziológiai vagy orvo-
si, irodalmi, illetve békedíj kategóriákban választot-
ták ki a legnagyobb eredményeket elérő személyeket. 
1968-ban bővült a lista közgazdasági Nobel-díjként 
emlegetett Alfred Nobel Közgazdaságtudományi 
Emlékdíjjal.
• Az emlékérem mellett pénzjutalomban is részesül-
nek a díjazottak, valamint egy oklevelet és egy kép-
mást is kapnak az alapítóról. A kapott összeg Alfred 
Nobel vagyonának kamataiból származik, így a 

jutalom mértéke évről-évre változhat. Tavaly ez több 
mint 300 millió forint volt.
• A Nobel-díjak átadására minden év december 10-
én, Nobel halálának évfordulóján kerül sor. A sza-
bályok szerint a javaslattevők személye, a javasoltak 
nevei és az ezekhez kapcsolódó minden anyag egy 
személy jelölésétől egészen a díj kiosztásáig 50 év-
re titkosított.
• A Nobel-díj ellentéteként hozták létre az Ignobel-dí-
jat, amelyet olyan kutatások érdemelnek ki, amelyeket 
nem lehet, vagy nem érdemes megismételni. Ered-
ményeik sokszor megnevettetnek vagy egyszerűen 
értelmetlenek – mégis gondolkozásra késztetnek. 
2016-ban magyar kutatókat is díjaztak a fizika kate-
góriában: a Horváth Gábor vezette kutatócsoport az 
ELTE Fizikai Intézetében azt vizsgálta, hogy milyen 
tudományos magyarázata van annak, hogy a fehér 
lovakat kevésbé csípik a bögölyfélék.
• Számos monda kering a matematikai Nobel-díj-
jal kapcsolatban, az azonban bizonyos, hogy Alfred 

Nobel végrendeletében nem szerepelt ez a lehetőség. 
Egyesek szerint személyes okokból, mivel egyszer csal-
faságon kapta a párját egy matematikussal. Más fel-
tételezések szerint egyszerűen csak távol állt tőle ez 
a tudományterület, hiszen egyetemi tanulmányokat 
nem folytatott, és találmányai kidolgozásához sem 
igen alkalmazott matematikai formulákat.
• A Nobel-díj – sok más díjhoz hasonlóan – vissza-
utasítható, de ez csak ritkán fordult elő, és mindig 
megalapozott okokból mondtak le a díjazottak. Pl. 
egy svéd fizikus azért utasította el a fizikai Nobel-dí-
jat, mert azzal egyidejűleg az élettani díjra is jelölték.

Érthető módon büszkeséggel tölt el a hazai No-
bel-díjasok teljesítménye, a magyar szellemi tőke vi-
lágszinten is bizonyított értéke. De kik is voltak azok a 
magyar vagy magyar származású Nobel-díjasok, akik 
az orvosi kategóriában elnyerték a díjat?
• 1915-ben Bárány Róbert kapta meg a fiziológiai és 
orvostudományi Nobel-díjat a vesztibuláris apparátus 

(egyensúlyszerv) fiziológiájával és kórtanával kapcso-
latos munkáiért.
• Nobel-díjasaink között talán a legismertebb 
Szent-Györgyi Albert, aki 1937-ben vehette át a fi-
ziológiai és orvostudományi Nobel-díjat a biológiai 
égésfolyamatok, különösképpen a C-vitamin és a fu-
mársav-katalízis szerepének terén tett felfedezéseiért. 
A C-vitaminnal kapcsolatos felfedezéséért a mai na-
pig gyakran méltatják a szakemberek, és az általa vég-
zett kutatásoknak manapság is nagy hasznát vesszük.
• Fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjban része-
sült Békésy György 1961-ben, aki a fül csigáján belü-
li ingerlés fizikai mechanizmusával kapcsolatban tett 
jelentős felfedezéseket. 
• Hazánkhoz köthető a magyar-szlovák származású 
amerikai virológus, Daniel Carleton Gajdusek is, akit 
1976-ban a fertőző betegségek terjedésének és erede-
tének új mechanizmusait feltáró felfedezéséért fizio-
lógiai és orvostudományi Nobel-díjjal jutalmaztak.

HIRDETÉS

A legnagyobb 
tudományos elismerés: 
a Nobel-díj
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A svéd vegyészről és feltalálóról, Alfred Nobelről nevezték el a világhírű Nobel- 
díjat, amelyet minden évben, többféle kategóriában is átadnak az egy-egy területen ki-
emelkedő teljesítményt nyújtó szakembereknek. De hogyan indult a tudományos életben 
a legnagyobb elismerésnek számító díj története?

Ivan Anita írása
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A jelenség mélyebb megértéséhez fontos tisztázni a 
kicsik gondolkodásának jellemzőit. Az óvodás kor-
osztályra jellemző, hogy náluk a valóság és a fantázia-
világ még nem válik el egymástól, csupán a kisiskolás 
kor elejére kezd e kettő különállóvá válni. Az ovisok 
gondolkodását jól ábrázolják az ún. mintha játékok, 
amikor például játék közben a lepedő egy fátyollá 
válik, a bot egy lovacska lesz. Az élénk fantáziatevé-
kenység, valamint a mesék segítenek a gyerekeknek 
az érzelmek megélésében, feldolgozásában, 
a szorongás csökkentésében, egyszóval 
fontosak az érzelemszabályozás-
ban és a gondolkodás fejleszté-
sében egyaránt. Ugyancsak az 
ovisok jellemzője az ún. má-
gikus gondolkodás is, tehát 
megélésük szerint minden-
re képesek, amit szeretné-
nek. Emellett fontos, hogy 
azt hiszik, gondolataikkal 
befolyásolni tudják az ese-
ményeket – ami gyakran ko-
moly szorongást okoz számukra. 
Ha például dühösek és azt kíván-
ják, valaki bárcsak eltűnne, úgy gon-
dolják, ez valóban meg is történhet.

Az óvodások a fent említett mágikus gondolkodá-
suk okán hisznek a Jézuskában, de később, amikor 
már kezdenek felnőni, egy ideig még nagyon szeret-
nének hinni a varázslatokban, vágynak rá, hogy ez 
az illúzió ne múljon el.  

Az óvodás kor vége felé nemcsak a valóság és a 
fantázia kezd szétválni, hanem a mágikus tulajdon-
ságokat is inkább már másnak, legtöbbször számukra 
fontos személyeknek kezdik tulajdonítani a gyerekek 
(pl. szülő, Jézuska).

A mágikus gondolkodást az iskolás kor kezdetén 
a reális gondolkodás váltja fel (7-8 éves korban), a 
legtöbb gyermek ekkor magától rájön, hogy csodák 
nem léteznek, így maguk kezdenek el kérdéseket fel-
tenni szüleiknek.

Ami fontos, hogy soha ne tegyük nevetség tár-
gyává gyermekünket, amikor a felismerés, leleplezés 

útján halad. Törekedjünk olyan bizalmi légkör kiala-
kítására otthon, melyben mer kérdezni a gyermek. A 
kérdéseit komolyan kell venni és meg kell válaszol-
ni azokat, mégpedig úgy, hogy teret adunk gyerme-
künk szükségleteinek, igyekszünk ráhangolódni. Ez 
úgy tud megvalósulni, hogy figyelünk rá, és ameny-
nyiben még igénye van arra, hogy a titkot ne fedjük 
fel teljes egészében, akkor hagyjuk meg számára azt 
az átmeneti időszakot, melyben még lehet kisgyerek. 

Célszerű a konkrét magyarázatok helyett 
apró kis jelzésekkel segíteni gyerme-

künket, hogy önállóan jusson a 
felismerésekre (pl. apa kesz-

tyűje ugyanaz, mint a Mi-
kulás kesztyűje, stb.) 

Amennyiben több gyer-
mek is van a családban, a 
már „beavatottat” meg le-
het kérni arra, hogy a ki-
sebb testvérei előtt még 

tartsa titokban a dolgokat. 
Sok szülő tart attól, hogy 

gyermeke esetleg neheztelni 
fog rá, amiért átverték őt, amiért 

titkolóztak. A tapasztalat azonban az, 
hogy amennyiben a gyermekünket és a kér-

déseit komolyan vesszük, figyelünk rá, teret adunk 
neki, hogy a saját tempójában jusson a következte-
tésekre, nem fog csalódni bennünk vagy neheztel-
ni ránk.

Természetesen fontos hangsúlyozni, hogy minden 
család más annak tekintetében, milyen hagyománya, 
rítusai vannak az ünnepek kapcsán. Vannak olyan 
családok, ahol valamelyik családtag minden évben 
beöltözik Mikulásnak, míg más családokban a ka-
rácsonyfát is együtt díszítik a gyerekekkel. Ennek 
mentén eltérő az is, hogy miben „hisznek” a gyere-
kek, azonban a felismerés folyamata minden esetben 
hasonló módon kell, hogy történjen. Az évről évre is-
métlődő családi és ünnepi hagyományok a gyerme-
ket abban segítik, hogy erősíti a biztonságérzetét, a 
csoda megélése pedig fontos szerepet tölt be a gyer-
mek értelmi és érzelmi fejlődésében egyaránt.

Szécsi Judit pszichológus írása

Vajon a Mikulás csempészi a csokit és a virgácsot a csizmánkba? Tényleg a Jézuska rejti az 
ajándékokat a fa alá? A téli ünnepekhez számos hagyomány kapcsolódik, a kisgyermekes 
családokban azonban komoly dilemma, mit és hogyan mondjunk el a gyermekeknek. 
Ebben a cikkben arról lesz szó, milyen célt szolgálnak az ünnepekkel kapcsolatos családi 
rituálék és mi a teendő, ha gyermekünk elkezd kételkedni a csodában. Főleg az óvodás 
korosztály jellemzője, hogy „hisz a Jézuskában”, de sok kisiskolásnak is még a Mikulás 
hozza a virgácsot.

A karácsonyi csoda és a valóság

28 29



Jó reggelt! Ez itt a Rádió Breki, a Helyőszent-
palkonyi Békazsigerelő Zrt. munkahelyi adá-
sa. Minket hallgassanak, mert a bocskor nem 
fülbevaló!

Hírek röviden:
Varsányi Klári gyönyörű kisfiúnak adott életet a 
hétvégén. Pont kilenc hónappal a nőnapi ünnep-
ségünk után, ahol mindenki olyan vidáman éne-
kelte, hogy a vonat nem vár, a sorompó áll. Mivel 
a buli munkahelyi rendezvénynek számított, ezért 
a vállalatvezetés fizeti az apasági DNS-tesztet a 
teljes logisztikai osztálynak.

A büfében hétfőnként ismét kapható az úgyneve-
zett hidegindító. Amennyiben a „Jó erőset Évike, 
hosszú lesz a hét!” felkiáltás mellé kettőt kacsin-
tunk, a büfés, aki egyébként Marika, kibéleli a 
kotyogós kávét egy ujjnyi Matróz rum ízű 22%-os 
szeszesitallal. 

Ha december, akkor bejgli. Idén is megrendezzük 
a háziasszonyok között oly népszerű sopánkodó 
versenyt. Két fő kategóriában nevezhetnek a részt-
vevők: a „teljesen szétrepedt, nem tudom, mi van 
– talán a margarin, de lehet, hogy az oroszok csi-
náltak valamit megint a gázzal” és a nagy kedvenc 
kategória, a „nem is tudom, miért sütök mákosat, 
mikor mindenki a diósat eszi, ez meg kiszárad, jö-
vőre hagyom a francba”. A sopánkodók nemzetközi 
zsűri előtt mérhetik össze tudásukat, így a nyelvi 
fordulatok mellett kiemelt szerepet kap a kétségbe-
esett mimika, és a beletörődött legyintések. A fődíj 
egy ötkilós aszú mazsola, melyet érdemes eltenni a 
húsvéti visszavágóig.

Most egy kis reklámmal folytatjuk, utána rövide-
sen élőben a stúdióból Varga Iréntől a Kisapám, 
a Helyői Részben Férfikórus előadásában a Szent 
Flórián Tűzoltó szájharmonika és köcsögduda ze-
nekar kíséretében.

Reklám!
Akármit is mond a Norbi, salátától nem lesz kon-
di. Akciós abált szalonna a portásfülkében. Egyet 
fizet, egyet is kap, de ha legalább három kilót vásá-
rol, Béla lehúzza a kártyáját ötkor, amikor már rég a 
négy negyvenesen ül. Kuponos Bambi napok! Lepje 
meg frissen gázolt őzpecsenyével a családot! Hurka, 
kolbász, fagyott pacal, menjen haza vidám arccal!

Magas a vérnyomása? Tavaly óta sokat romlott a 
látása? Tarthatatlan a koleszterin szintje? Rá se ba-
gózzon! Elmegyek ön helyett üzemorvosi vizsgálat-
ra. Akciós árak, tökéletes vérkép. 

Reklám után ismét itt vagyunk az éterben, hogy vi-
dámabban folyjon a munka. Ez itt a Rádió Breki, a 
Helyőszentpalkonyi Békazsigerelő Zrt. munkahe-
lyi adása. A mikrofonnál Kohut Imi, és DJ Özvegy 
Tamási Emilné, Mici.

Tudom, hogy már mindenki nagyon izgatottan 
várja az élő koncertet, de azért pár szó arról, hogy 
mi várható a nap folyamán: szondáznak a raktár-
ban, de aggodalomra semmi ok, a kínai szonda 
csak normál értéket tud mutatni. Borítékosztás 
várható a bérszámfejtésen, így érdemes megnöve-
kedett forgalomra számítani a kürtős kalácsosnál. 
Este tiszta, derült égbolt várható, jó látási viszo-
nyokkal, erre számítson, aki más feleségével ül ko-
csiba a parkolóban.

És most végre, amire mindenki várt. Szóljon élő-
ben innen a stúdióból a Kisapám. Küldi Eger-
szászi Laci a hűtőházi haveroknak túlórához, 
Jocónak, akinek véget ért a kamu táppénz, Irén-
kének azzal, hogy a Barbival tényleg csak pont 
egy irányba mentek szerdán, Lócinak a bélmosó-
ba jó ebédhez, és mindenkinek, aki szereti.

HIRDETÉS

EGY SZIMPATIKUS 

VIP AJÁNLAT
2 éjszakai szállás standard szobában,
félpanziós ellátással, wellness részleg 

használattal, áfa-val:

áron biztosítunk hétköznap a Magazin olvasói
részére 2021.11.15 – 2022.02.28 között,

kivéve a szállodai- illetve állami ünnepeket.

A Szimpatikus VIP ajánlat foglalásához először küldjön fotót Önről 
és a Szimpatika Magzinról a Szalajka Liget Hotel Facebook oldalára, 

vagy e-mailben az info@szalajkaliget.hu oldalra! Ezt követően 
biztosítjuk Önnek foglaláskor az igazán egyedi árat!

21022 Ft / fő
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 info@szalajkaliget.hu

30

Sallai Ervin írása

Szól a rádió...



SNI-s gyerek a családban
A sajátos nevelési igényű gyerekekről sok tévhit 
terjedt el, de vajon mit jelent ez az állapot a gya-

korlatban? Pszichológus szakértőnk, Szécsi Judit 

elmondja, milyen viselkedési formákra számítha-

tunk a különböző életkorú gyermekek esetében.

Itáliai ízvilág
Január 17-én ünneplik a világon az olasz konyha napját, ennek alkalmából az itáliai ízek világába kalauzoljuk olvasóinkat!

Magazinunkat keressék januártól a Szimpatika 
gyógyszertárakban!

Ami minden nőt érintA menstruációs fájdalmat élete során minden nő megtapasztalja, ám a gyakorisága és erőssé-ge mindenkinél eltérő. Gyógyszerészünket arról kérdezzük, hogyan enyhíthetünk a kellemetlen tüneteken.

Se veled, se nélküled

A szakítás mindig nehéz, de előfordul, hogy 

mindkét fél számára ez a jó döntés. Szerzőnk 

megosztja gondolatait az egyedüllét pozitív ol-

daláról, és arról is, hogy mi különbözteti meg a 

magánytól.

Bab: Bab: a vegetáriánusok a vegetáriánusok 
legegészségesebb legegészségesebb 
tápanyagforrásatápanyagforrása

HIRDETÉS

Stada Hungary Kft., 1133 Budapest Váci út 116-118.
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Vény nélkül kapható gyógyszer. 
Akció időtartama: 2021.12.01-12.31. Elérhető a Szimpatika gyógyszertárakban.

Tudj meg többet!
www.mebucain.hu

Mebucain Mint 2 mg/1 mg szopogató tabletta kettős hatása

Csillapítja a fájdalmat Vírusok és baktériumok

Érzéstelenítő hatás 
1 mg lidokain-hidroklorid

Helyi érzéstelenítő, hatása gyorsan kialakul, 
hatása pedig akár 4 órán keresztül tart.

Fertőtlenítő hatás
2 mg cetilpiridinum-klorid

Antiszeptikus hatása révén elpusztítja  
a vírusokat és baktériumokat.

GYORS MEGOLDÁS TOROKFÁJÁS ESETÉN 
A MEBUCAIN MINTTEL

A  k o c k á z a t o k r ó l  é s  a  m e l l é k h a t á s o k r ó l  
o l v a s s a  e l  a  b e t e g t á j é k o z t a t ó t  v a g y  k é r d e z z e 

m e g  k e z e l ő o r v o s á t ,  g y ó g y s z e r é s z é t !

Maximált 
fogyasztói ár: 1599 Ft
Egységár: 80 Ft/db

A bab könnyű hozzáférhetősége és alacsony ára miatt tökéletes 
választásnak bizonyul, ha egészségesebbé kívánjuk tenni minden-
napi étrendünket.
Fogyasztása számos jótékony hatást gyakorol szervezetünkre, 
ráadásul a krónikus betegségek megelőzésében is komoly érde-
mekkel bír. Bár sok fajtája van, tápanyagértékük nem sokban tér el 
egymástól. A bab színe és antioxidáns-tartalma a benne található 
fenol mennyiségétől függ: minél sötétebb, annál több fenolt tartal-
maz. Ebből következik, hogy a legmagasabb antioxidáns-tartalma 
a vörösbabnak van.
Emellett remek B1-, K-vitamin-, folsav-, magnézium- és nátriumfor-
rás. Ásványi anyagai közül jelentős a vas és a mangán, valamint 
található még benne foszfor, amelynek fontos szerepe van a cson-
tozat és a fogak épségének megőrzésében.
Segíthet az elhízással szemben, csökkenti a koleszterin- és a vér-
cukorszintet, a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát, 
valamint a rák kialakulását is. Magas számban tartalmaz resverat-
rol vegyületet, amely védi a DNS-t a károsodástól, tehát lassítja az 
öregedést, késlelteti a ráncok kialakulását, sőt a bőrt is üdén tartja.
A bab fehérjében, vízben, valamint rostokban gazdag. A szer-
vezet lassan emészti, ezért a teltségérzet hosszan megmarad. 
Tápértéke magas, 20-25 százalék fehérjét tartalmaz, így  remek 
húspótló étel a vegetáriánusok számára is. Sokan nem tudják fo-
gyasztani puffasztó hatása miatt. Ez elkerülhető azzal, ha főzés 
előtt beáztatjuk, így főzéskor könnyedén megpuhul.

Következő számunkból
Januári számunkban is sok izgalmas témával készülünk 

olvasóinknak!

Magazinunk 
újrahasznosított 
papírból készül
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NYEREMÉNYJÁTÉKAINK
Decemberben is játsszon velünk!

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

*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  
a szimpatika.hu/nyertesek, a játékszabályokat a szimpatika.hu/jatekok oldalon 

találhatják meg!

KVÍZ
játékosaink között Janikovszky Éva Van egy jó hírem című 
könyvét sorsoljuk ki.

hónapról hónapra új nyeremények várják  
a facebook.com/Szimpatika címen!

FACEBOOK JÁTÉK

TEMATIKUS KVÍZ
játékosaink között egy könyvcsomagot sorsolunk ki Lackfi János 
legújabb köteteiből.

A nyeremény az aktuális járványügyi szabályok figyelembevételével vehető igénybe!
játékosaink között wellnesspihenést sorsolunk ki!

MEGFEJTŐ
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Játsszanak velünk havonta változó tematikus kvízeinken!

Részletek: www.szimpatika.hu
Ha decemberben kitölti tematikus kvízünket, megnyerheti a könyvcsomagot a Harmat 
Kiadó, a Móra Könykviadó, a Poket zsebkönyvek és a Cerkabella Kiadó jóvoltából.

NYERJE MEG
Lackfi János legújabb köteteit!

Ismerje meg a költő  
legfrissebb írásait,  
amelyek nem csak  
a gyerekek számára  
nyújtanak szórakozást!


