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És olyan legendás 
színész lemezek, 
mint az Udvaros: 
Átutazó, a Básti- 
Cserhalmi, vagy 
a Férfi és nő – so-
rolhatnám... Ilye-
nek nem fognak 
már születni?

Nézd, egy felkérés általában a zeneszerzőtől jön. 
És a zeneszerzők valahogy most mással vannak el-
foglalva... Engem mindig felkértek, életemben csak 
kétszer ajánlkoztam fel, hogy írok dalt... Cseh Ta-
másnak és Járai Márknak.

És mi van a filmmel? Hiszen 
fantasztikus filmeket jegyzel

Szeretnék is filmet írni és rendezni, de nem „fo-
gadóképes a fogadóbizottság”. Több témaötletem 
is van, ezekből kettő részletes kidolgozásra került.

Mesélhetsz róluk, vagy 
a témájuk még titok?

Nem titok, mert már mind a kettőt visszautasí-
tották. Talán mert epikus érdeklődésem van, mos-
tanában nagyon megszerettem az angol és amerikai 
filmeket és tévésorozatokat.

Kedvenc filmjeim egyike volt a Brexit, ami arról 
a propagandistáról szól, aki az egészet kitalálta. Ez 
adta az ötletet, nagyon szívesen írtam volna egy 8-10 
részes sorozatot Kádár Jánosról. Az övé egy rendkívül 
érdekes élet lehetett, és félek, hogy a története eltűnik 
a semmibe, ha én nem csinálom meg. De nem csinál-
hattam meg, mert ilyen téma most fel sem merülhet. 
Helyette kaptam egy ajánlatot, hogy inkább csinál-
jak egy nyolc részest Petőfi Sándorról. Akkor felkér-
tem partneremnek a kérdés szerintem legnagyobb 
szakértőjét, Nyáry Krisztiánt, ketten elkezdtünk írni 
egy hosszú és nagyon tartalmas, gazdag szinopszist, 
aminek nagyon örültek az elfogadók, majd közöl-
ték, hogy nem lehet Petőfiről sorozatot csinálni, mert 
nem aktuális. Én csodálkozva néztem, hogy akkor a 
többi téma miért aktuális?

Tavasszal jelent 
meg az önéletrajzi 
regényed, Magyar 
Copperfield címmel, 
ami szinte azon-
nal bestseller lett. 
Nehéz lenne ebből 
egyvalamit kiemel-
ni, de van egy fe-

jezet, aminek aktualitást ad a Covid. 
Gyerekkorodban túléltél egy halálos 
járványt, a diftériát – ezt az Eldorá-
dó című filmedben is feldolgoztad.

Három éves voltam, amikor elkaptam ezt a na-
gyon csúnya betegséget, amit torokgyíknak is 
hívtak. A járvány 1949-ben érte el Budapestet és 
1950-ben érkezett meg vidékre, több száz gyerek 
halt meg, ugyanis erre a vírusra elsősorban a gyere-
kek voltak érzékenyek és fogékonyak. Most fordítva 
van. Én hároméves voltam, a nagyapámékkal éltem, 
akik árusok voltak a Teleki téri piacon. Köhögve bo-
torkáltam ki hozzájuk a közelben álló lakásunkból, 
ők valahonnan szereztek egy sofőrt gépkocsival, úgy 
vittek a Szent László Kórházba. De ott az orvosok 
lemondtak rólam, és elkülönítettek, ami azt jelentet-
te, amit ma az elfekvő. De a nagyapám kivetetett az 
elkülönítőből, és tulajdonképpen ez mentette meg 
az életemet. A családi legendárium szerint egy kiló 
aranyat adott egy dr. Szolga János nevű orvosnak, 
hogy gégemetszést hajtson végre rajtam, különben 
megfulladtam volna. A nagyapám, ha elérzékenyült, 
azt mondta: egy kiló aranyat adtam érted, ha ezt el-
felejted, sose lesz belőled ember.

Kaptam nemrégiben egy megtisztelő értesítést 
a Magyar Epidemiológia című folyóirattól, felkér-
tek, hogy adjam oda a gyerekkori járványról szóló 
novellámat, és egy lábjegyzetet fűztek hozzá, ami 
engem tudományosan igazolt, hogy nem a fantá-
ziám műve ez a novella.

Nagyon büszke vagyok arra, hogy példatárként 
használ egy tudományos folyóirat. Ráadásul ez a 
közlés és a felkérés egy évvel a mostani világjár-
vány előtt volt.

Ismerik azt a dalt, hogy „néhány lepedőt összekötve leeresztettünk a földszintre”? Vagy 
azt, hogy „Elmondom mid vagyok, mid nem neked”? De azt biztosan ismerik, hogy 
„Nagy utazás, mintha nem a régi volnál...” És látták az Eldorádó című filmet? Na és a 

Tanítványokat? De a Megáll az időt biztosan... De persze sorolhatnék könyvcímeket is, 
verseket, színdarabokat, hisz a Nemzet Művésze díjjal decemberben kitüntetett Bere-
ményi Géza, aki január 25-én lett 75 éves, a legsokoldalúbb kortárs magyar művész, 
akit ismerünk.

Január 25-én születtél, Cseh Tamás 
pedig január 22-én. Tartottatok 
valaha közösen születésnapi bulit?

Bulit nem tartottunk, de volt úgy, hogy meghív-
tak minket barátok, sőt szomszédok is, főleg amikor 
még az Iskola utcában laktunk, közös albérletben.

Egyébként nem hiányzik a 
dalszövegírás? Az utolsó zenekar, 
akiknek írtál, tudomásom 
szerint a Nagy Péter és a 
Dobridán volt... Velük mi lett?

Nagy Péter Székesfehérváron színész, de Dobri Da-
nival épp a közelmúltban újra együtt dolgoztunk, 
karácsonyra csináltunk egy kórusművet, ő nagyon 
ügyes zeneszerző, az Új Magyar Zenei Fórum is dí-
jazta. És írok dalszövegeket Járai Márknak, akinek 
ha jól tudom, van egy Halott Pénz nevű zenekara.

Vele hol találkoztál?
Van egy Cseh Tamás estje, amit Juhász Anna iro-

dalmi szalonjában adott elő, és Anna engem is meg-
hívott. Fölajánlottam Márknak, hogy szívesen írok 
neki szövegeket, azóta folyamatosan dolgozunk.

Kalmár András interjúja

Most az életeM 
Másik felét 

szeretnéM Megírni

Cseh Tamással
Fotó: Cseh Tamás Archívum
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Egyszer azt mesélted, hogy ez a 
betegség nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy író lett belőled...

Ez azért így túlzás, de az biztos, hogy a betegség 
annyira legyöngített, hogy egy évet ágyban kellett 
töltenem. Beszélni se tudtam, de a körülöttem élők 
felfigyeltek rá, hogyha felolvasnak nekem, akkor 
megváltozom, olyan, mintha jobban lennék. Ezért 
egyre többet olvastak nekem, és egyszer csak, va-
lahogy én magam is olvasni kezdtem, pedig nem 
lehettem több mint négyéves. Íróvá pedig olvasó-
ból válik az ember.

Egyébként te egészséges gyerek 
voltál? Sportoltál, mozogtál?

Érdekes módon, ezután a halál szélére sodródás 
után egészségesebb voltam az átlagnál, mintha ez 
megedzett volna.

És megtartottad ezt a jó 
tulajdonságodat?

Nem merek igennel válaszolni, lekopognám. 
Ilyet nem mer mondani az ember, különösen ma-
napság, persze, nem panaszkodom egyelőre, mert 
nem merek panaszkodni sem. Az életkorom miatt 
nagyon tartok a járványtól.

Mivel töltöd a karanténidőszakot, 
gondolom írsz?

Igen, írás a fő teendőm és ezért az életmódomat 
nem változtatta meg annyira a járványveszély, mint 
talán másokét, mert eddig is papír mellett ültem 
nagyon sokat. A Magyar Copperfield folytatásán 
dolgozom, mivel ez a regény ott fejeződik be, ahol 
a karrierem kezdődött. Most az életem másik felét 
szeretném megírni. A Magvető Kiadó, ahol életem 
első novellája is megjelent, most kiadott egy no-
vellagyűjteményt, amit én válogattam össze, ez a 
bizonyos első novella, a svéd király is szerepel ben-
ne, és két új novellát is tartalmaz, amelyek előjá-
tékai a most írandó könyvemnek. Ezek afféle első 
gyakorlatok, mindig így kezdem, megírom a feje-
zeteket és utána változtatok. Ez nem silányságot 
jelent, ez csak rövidített változat, novella válto-
zat, azokról az évekről, amelyekről szeretnék írni.  
Azóta is élek lett a címe.

Van nektek Másik Jánossal egy 
előadóestetek a Keresztben jégeső, 
ahol János zenél, te pedig a verseidet, 
dalszövegeidet mondod el. Ha 
véget ér a pandémia, és újra lehet 
színházba és moziba járni, lesz-e 
még ez az estetek, vagy esetleg 
lesz-e valami más, ahol láthatunk 
téged előadóművészként is?

Valószínűleg igen... majd, ha engedélyezik a kö-
zösségi rendezvényeket. De igazából nem tudom. 
A járvány megszűnése egyre nyúlik, lassan senki 
sem tervez.

De te mit gondolsz?
Messzemenő következtetéseket vonhatnék le, 

hogyha némi távlatot kapnék, tehát ha vége lenne 
és visszatekinthetnék rá. De ez sajnos eltart még egy 
darabig. Egyben biztos vagyok, hogy olyan jelentős 
esemény ez, ami ritka az emberiség történetében. 
Az elején vitatott kérdés volt, hogy az élet ugyanott 
folytatódik-e a járvány megszűnése után, mint elő-
zőleg. Mostanra mindenki megállapodhat abban, 

hogy a világ nem folytathatja ugyanott, ahol abba-
hagyta, tehát valami másmilyen lesz.

Szerinted ez olyan történelmi 
esemény, mint például a 
második világháború volt?

Igen, olyan. Nem az áldozatok számát tekintve, 
hanem a jelentőségét és jelentését, az emberekre, a 
társadalomra gyakorolt hatását. Megjósolni persze 
nem tudom, hogy milyen lesz a világ, csak elkép-
zelni. De erről nem szabad képzelegni... csak író-
nak, könyvben. n

TUDTA-e?
	Æ Bereményi	Géza	színházzal	is	foglalkozott,	

1997-2006	között	a	zalaegerszegi	Heve-
si	Sándor	Színház	művészeti	vezetője	volt,	
2012-2017	között	pedig	a	fővárosi	Thália	
főigazgatója.	Zalaegerszegen	rendezte	meg	
Eldorádó	című	filmjének	színpadi	adaptáció-
ját,	az	Arany ára	címmel.

	Æ Cseh	Tamással	nem	dolgoztak	folyamatosan	
együtt,	a	80-as	évek	közepétől	a	rendszer-
váltásig	szünetelt	a	közös	munka,	amelynek	
aztán	az	Új dalok	című	előadás	és	lemez	ve-
tett	véget	1990-ben.

	Æ Bereményi	Géza	a	mai	napig	kizárólag	
golyóstollal	ír,	munkáit	többnyire	felesége	
gépeli	be,	majd	az	író	a	kinyomtatott	
változatot	korrektúrázza.
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Téli női problémák

Milyen, a hideg évszakhoz 
köthető problémák merülnek fel 
leggyakrabban a hölgyek körében?

A hideg évszakról az embereknek elsőre a megfázás 
és az influenza jut az eszébe, és valóban, ezen beteg-
ségeken szinte mindenki átesik. A légúti betegségek 
után az egyik nagyon gyakori probléma még a felfá-
zás, amely a hölgyek 5%-át érinti.

Mit jelent a felfázás és kapcsolatban 
áll-e a hideg időjárással?

A felfázás nem más, mint egy hólyaggyulladás, 
melyet az esetek 90%-ában az E. coli baktérium 
okoz. A baktériumok a hüvely- és a bélflórából ke-
rülhetnek a húgycső közelébe, majd a hólyagba. 

A hideg évszakban a nem megfelelő öltözet vagy 
az ücsörgés a hidegben azt eredményezi, hogy az 
erek összeszűkülnek, a vérellátás gyengül, ezáltal 
az ellenállóképesség is romlik. Az altest lehűlése 
miatt a baktériumok könnyebben megtelepednek 
a hólyagban, szaporodnak és panaszokat idéznek 
elő. Azonban a felfázás nem csupán a téli időszak 
betegsége!

Milyen tünetek esetén gyanakodhatunk 
arra, hogy felfáztunk?

Felfázás esetén jellemző tünet a gyakori vizelési 
inger, maga a vizeletürítés fájdalommal és csípő 
érzéssel járhat. A vizelet erősödő szaga is figyel-
meztető jel lehet. Emellett alhasi fájdalom és görcs 
is jelentkezhet.

Horváth Nóra

A hosszú téli hónapok megviselik a szervezetet, és előfordulhat, 
hogy a legyengült immunrendszer kevésbé tud megküzdeni 
a kórokozókkal. A nők többsége élete során legalább egyszer 

megtapasztalja például a felfázás kellemetlen tüneteit. A megelőzés-
ről és a kezelési módokról dr. Horváth Nórát, a soproni Ezüstkehely 
Gyógyszertár gyógyszerészét kérdeztük.

Szentkuty Nikolett írása

9

Hogyan enyhíthetünk a 
kellemetlen tüneteken?

Az első tünetek megjelenésétől ajánlott a bőséges 
folyadékfogyasztás. Ezt amiatt is fontos kiemelni, 
mivel a betegek többsége a vizeletürítési fájdalmak 
miatt pont az ellenkezőjét teszi.

A panaszokra a gyógynövények közül alkalmas 
a medveszőlőlevél, a mezei zsurló, a cickafark, a 
párlófű, a nyírfalevél, a kisvirágú füzike, a tőzegá-
fonya. Ezen gyógynövények vizelethajtó, gyulla-
dáscsökkentő, baktériumellenes hatással bírnak. 
A gyógynövényeket tartalmazó gyógyszerek, ét-
rend-kiegészítők, teák vény nélkül kaphatóak a 
gyógyszertárakban. Ha valaki előnyben részesíti a 
teákat, fontos tudni, hogy a medveszőlőlevélből hi-
deg vizes kivonatot kell készíteni.

Görcsoldásra drotaverin vagy hioszcin ható-
anyagú gyógyszert, fájdalomcsillapításra acetil-
szalicilsav-, ibuprofén-, paracetamol-tartalmú 
készítményeket alkalmazhatunk.

Fájdalomcsillapításra emellett használhatunk 
még helyileg meleg vizes palackot vagy melegítő 
párnát. Lehet ülőfürdőt venni különböző gyógy-
növényekkel, mint a cickafark vagy a kamilla, ám 
a fürdőzés se legyen túl hosszú.

Érdemes a szénhidrátfogyasztást csökkente-
ni, hiszen a cukrok kedveznek a baktériumok 
szaporodásának.

Milyen szövődményekkel kell 
számolnunk kezeletlen felfázás esetén?

A nem megfelelő, vagy a kezelés teljes hiánya kö-
vetkeztében a baktériumok elérik a veséket, így 
vesemedence-gyulladás alakulhat ki, ezt jelzi a hő-
emelkedés, láz és a deréktáji fájdalom.

Mikor szükséges orvoshoz 
fordulni a tünetekkel?

Abban az esetben, ha a vizeletben vér jelenik meg, 
hányinger jelentkezik, vagy derékfájdalmat észle-
lünk, illetve lázat mérünk, mindenképpen ajánlott 
orvoshoz fordulni. Ilyenkor már nem elegendőek a 
vény nélküli gyógyszerek és a házi praktikák, anti-
biotikumra van szükség.

Hajlamosabbá válhatunk-e a felfázásra 
az első fertőzést követően?

Sajnos igen. Az esetek harmadában a probléma ki-
újul, ilyenkor szintén érdemes felkeresni a házior-
vost, mivel tenyésztésre és további vizsgálatokra 
lehet szükség.

Mit tehetünk annak érdekében, hogy 
elkerüljük a téli betegségeket?

Fontos a réteges öltözködés, hogy az altest ne hűljön 
le túlságosan.

Télen csökken a szomjúságérzetünk, azonban 
ilyenkor is fontos a napi 2 liter folyadék fogyasztá-
sa, amely segít kimosni a hólyagból a kórokozókat.

A higiéniai szabályokat be kell tartani, értve ez-
alatt a megfelelő törlési technikát, és a megfelelő 
tisztálkodást, mely a szexuális együttlétek után is 
célszerű.

Az immunrendszer erősítésére C- és D-vitamint 
lehet szedni.

Megelőzésként kúraszerűen alkalmazható csa-
lán, tőzegáfonya, kisvirágú füzike tea, vagy ezen 
gyógynövények kivonatát tartalmazó étrend- 
kiegészítő. n



HIRDETÉS

Az okoseszközök, az internet és a televízió ki-
tárja a világot a használói előtt, bárminek 
utána lehet olvasni a világhálón, belepillant-

hatunk távoli országok kultúrájába a tv-n keresz-
tül, ami segíti a tájékozódást, tudásunk bővítését. 
Ezen lehetőségek beépítése, a digitális oktatás tér-
hódítása ilyen szempontból sok előnyt jelent, szem-
ben a hagyományos oktatási irányzatokkal.

Az okoseszközök használata mégis több negatív kö-
vetkezménnyel jár, ráadásul az sem mindegy, mely 

életszakaszban kezdődik és válik meghatározóvá.

A gyermekek életében az első évek ún. szenzitív peri-
ódusként értelmezendők, amikor az alapvető agyi 

struktúrák megszilárdulnak. Ekkor stabilizálódnak a 
figyelem és koncentráció alappillérei, amik megala-
pozzák a későbbi kognitív funkciók fejlődésének útját.

A tapasztalatok szerint azok a gyerekek, akik kicsi 
korukban órákig ülnek a televízió előtt, a figyelem 

és koncentráció területén problémákkal fognak küz-
deni a későbbiekben, könnyebben alakulhat ki vala-
milyen tanulási nehézség is.

Kisgyermekkorban nagyon fontos a társakhoz való 
kapcsolódás képessége, a velük folytatott interak-

ciók, ami által fejlődik a kommunikáció, a szókincs és 
az empátia. Azon gyerekek esetében, akik a társaikkal 
való közös játék helyett a tévézést vagy számítógépe-
zést preferálják, sérülhetnek a szociális interakciós 
készégek, visszahúzódóbbak, ügyetlenebbek lesznek 
szociális helyzetekben.

Az első életévekben tehát a gyermekek olyan érzékeny 
időszakban vannak, amikor nagyon fogékonyak a 

külső behatásokra, minden élményt, az őket körülvevő 
világot igyekeznek felfogni, befogadni. Ezért nagyon 
fontos, hogy milyen impulzusok érik őket. A közös já-
ték, meseolvasás által a különböző érzékszerveken ke-
resztül megélt élmények, a beszélgetések stb. segítenek 
az agyi fejlődésben. Ezzel szemben az okoseszközök 

inkább hátráltatnak, sőt olyan folyamatokat gene-
rálnak, amik a különféle impulzusokat egyszerre és 
nagyon gyorsan adják a gyerekeknek, ami azonnali 
ingerfeldolgozást igényel, ez pedig nem hat jól a kisgye-
rekek még plasztikusan alakítható agyi folyamataira.

Kutatási bizonyítékok szerint az agyban struktu-
rális és funkcionális változások is kialakulnak 

a televízió és a számítógép hatására, ami a fentebb 
említett figyelemkoncentrációs nehézségek mellett 
hangulati és alvási problémákat is okozhatnak. Sérül 
az agy azon központja, ahol az élmények feldolgozá-
sa zajlik, illetve ami az empátiás készség, valamint 
az érzelmek kimutatásáért felelős.

Az agyi idegpályák kialakulásában rendkívül 
fontos a gyermekek szabad játéka és mozgása 

is, ha pedig a televízió vagy számítógép következ-
tében jelentősen lecsökken ennek lehetősége, akkor 
könnyen lesz a kisgyermek agresszív, beszédhibás, 
összerendezetlen mozgású.

Az óvodáskorú gyermek még nem tud éles ha-
tárt szabni a valóság és fantázia közt, ezért a 

kontroll nélküli televíziózás, a nem életkornak 
megfelelő tartalmak megtekintése komoly szoron-
gást, félelmeket generálhat, ami hosszabb ideig is 
fennmaradhat, amennyiben nem segít a szülő ezek 
feldolgozásában.

Virtuális bennszülöttek nyomában
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Szécsi Judit írása

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

A felnövekvő generációk nagy része már szinte az anyatejjel szívja magába a külön-
böző technikai eszközök használatát, ami noha hordoz magában számtalan előnyt is, 
mégis fontos beszélni ezek negatív hatásairól. Ebben a cikkben azokat a folyamatokat 
vesszük végig, amik az egészséges fejlődés ellenében hatnak. 
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A BMC gondozásában 
jelenik meg Kurtág György 
új lemeze

A ajánlja

A BMC Records legújabb lemezén Kurtág György első főművét 
hallhatjuk, amit a szerző több mint öt éven keresztül kompo-
nált. A magyar reformáció egyik kulcsalakjának emléket állító darabot Kroó György 1974-ben „a 
második világháború utáni magyar zene legnagyobb alkotása”-ként aposztrofálta. A monumen-
tális zenemű befogadására jelen lemezen maga a komponista készít fel: előadásában Bornemisza 
Péter hitről szóló veretes sorai különösen erős érvényt nyernek. A mű nemcsak a kimondás erejé-
ről szól – felismerhetjük benne egy énekhanggal eljegyzett zeneszerzői gondolkodás genezisét 
is. Kurtág 7. opusza rendkívüli kihívások elé állítja az előadókat, ez magyarázza, hogy oly ritkán 
hangzik el. Most Tony Arnold amerikai szopránénekes és Csalog Gábor zongoraművész vállalkozik 
a mű tolmácsolására. A lemez a zeneszerző 95. születésnapját megelőző hetekben jelenik meg.

A Fonó 25. születésnapjára Jávorszky Béla Szilárd 25 
művésszel és a piac egyéb szereplőivel készített inter-
jút, majd interjúkötetet, amelyből egyfajta szubjektív 
folktörténet is kirajzolódik. A portréinterjúkból betekin-
tést nyerhetünk az elmúlt – több mint – negyedszázad 
folkzenei életébe, a hazai és a kárpát-medencei zenei 
közeget meghatározó életművekbe, a megkérdezett al-
kotók hagyományokhoz való kötődésére, vagy attól va-
ló elrugaszkodására egyaránt, mindezt adott korszakba 
ágyazva, kitekintve a kulturális közegre. És ahogy egy 
jó interjúkötetnél lenni szokott, az olvasmányos beszél-

getések még a legbeavatottabbak számára is tartalmaznak újdonságokat, ahogyan a „kez-
dőknek” számtalan rácsodálkozást és eddig ismeretlen, „jó sztorit”. Érdemes kézbe venni a 
Fonó körül szövődött folktörténetet, a címlapon Román Péter kiváló fotójával.

SZUBJEKTÍV FOLKTÖRTÉNET

A televízióban látott dolgokat a gyerekek sokszor 
szinte készen kapják, minden ott van előttük vi-

zuálisan, nincs szükség kognitív erőfeszítésre a lá-
tottak értelmezéséhez. Nagyon fontos tehát, hogy a 
szülő szabályozza, hogy mit és mennyi ideig nézhes-
sen egy gyermek, továbbá rendkívül lényeges, hogy 
a látottak megbeszélhetők legyenek, a szülők segít-
senek a gyermeknek az élmények értelmezésében.

A tévében látott tartalmak jelentős része erősza-
kos, ami ugyancsak elgondolkodtató a gyer-

mekekre gyakorolt hatás tekintetében. Sok elmélet 
szerint ezek növelik bennünk a frusztrációt és ag-
ressziót, bár van olyan megközelítés is, ami szerint 
ez által le lehet vezetni az agresszív impulzusokat. A 
legtöbb kutatás azt mutatja, hogy a látottak mintául 
tudnak szolgálni és a modelltanulás elvén beépül-
nek a viselkedésbe, így valóban nem mindegy, mit 
és mikor néz egy gyerek.

Elgondolkodtató mindez az idősebb korosztály ese-
tében is, amikor szexualitással kapcsolatos tar-

talmakat néznek a televízióban vagy a világhálón. 
Valóban nem mindegy, hogy ezen tartalmakkal a 
gyermek melyik életkorban találkozik. A hatás – 
ha magyarázat nélkül maradnak a látottak – szinte 
kiszámíthatatlan.

Fontos tehát megérteni, hogy szülőként nagy a fe-
lelősség a gyermekek fogékonysága és nyitottsága 

okán, hiszen nem mindegy, hogy mikor és mivel ta-
lálkoznak, kivel és hogyan azonosulnak. A készen 
kapott mesék és történetek helyett az olvasott, vagy 
fejből mondott történetek aktiválják a fantáziavilá-
got, számos pozitív hatásukkal együtt segítik a kog-
nitív és érzelmi fejlődést, a sikeres szocializációt. Az 
óvodásokhoz képest a kisiskolás gyermekek már a 
realisztikusabb meséket preferálják, serdülőkorban 
pedig a példaképek keresése válik meghatározóvá. n
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Hova fordulhat, aki fontolgatja vagy 
már eldöntötte, hogy szeretne 
leszokni a dohányzásról?

A dohányzók leszokásának támogatása két fontos te-
endőt foglal magában az egészségügy részéről: a le-
szokás iránti motiváció erősítését, és – ha a dohányzó 
elszánta magát – magának a leszokás folyamatának 
a támogatását. Többféle segítség áll rendelkezésre a 
cigaretta elhagyásához.

Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Do-
hányzás Leszokást Támogató Központ 06 80 44 20 
44-as száma napi 24 órában hívható, ahol nemcsak 
tanácsot, de sok esetben lelki támogatást, megerősí-
tést is kaphatnak a dohányzók a teljes leszokáshoz.

A „Gond? Egy szál se!” elnevezésű mobiltelefonos 
alkalmazás 2019-ben készült el a Támogató Központ 
szakmai irányításával. Az alkalmazás segít megter-
vezni és könnyebbé tenni a leszokás folyamatát, erő-
síti az önbizalmat és fenntartja a motivációt. Segít 
áttekinteni, hogy az utolsó szál cigaretta elszívása 
óta mennyit javulhat az egészségi állapot és mennyi 

pénzt sikerül megtakarítani. Praktikus tippekkel és 
egy frappáns memória-játékkal támogatja a cigaretta 
iránti vágy leküzdését.

A dohányzó emberek személyes segítséget kaphat-
nak továbbá a háziorvosuktól, országszerte a tüdőgon-
dozó intézetekben és az egészségfejlesztési irodákban.

A megelőzésről sokat hallunk, arról 
azonban már kevesebbet, hogy 
lehet-e a leszokás első lépése a 
gyengébb cigarettára való átszokás?

A legtöbb szakember a hirtelen történő leszokást ja-
vasolja, ugyanakkor a fokozatosan csökkenő számú 
és alacsonyabb nikotintartalmú cigaretta elszívása is 
hatékony lehet. Noha az önszabályozás maximalizá-
lása szempontjából ez üdvözlendő, jelenleg nincs arra 
vonatkozó bizonyíték, hogy az elszívott cigaretták szá-
mának csökkenése növelné a leszokás valószínűségét, 
vagy hosszú távon kedvezően befolyásolná az egészségi 
állapotot. Ezért fontos hangsúlyozni, hogy a végső cél-
nak a teljes dohány- és nikotinmentesség tekinthető.

NE FÜSTÖLÖGJÖN!

A dohányzásról való leszokás egy hosszú, és egyáltalán 
nem könnyű feladat, de egyértelmű, hogy szükséges 
lépés egészségünk megőrzése szempontjából. Arról, 

hogy honnan kaphatnak segítséget a dohányzók, dr. Cselkó 
Zsuzsát, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet Szerve-
zési és Módszertani Osztályának vezetőjét kérdeztük.
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Megoszlanak a 
vélemények az 
e-cigarettákról, de 
ártalomcsökkentésnek 
tekinthetjük-e a 
cigaretta helyett 
való használatát?

A kisebb mértékű, de bizo-
nyítottan jelenlévő egész-
ségkárosító hatása mellett, 
az e-cigaretta a fizikai füg-
gés mellett a lelki függést is 
megerősíti a termék használa-
tának napi többszöri ismétlő-
désével, ezáltal hátráltathatja a 
leszokást. A hagyományos do-
hányzásról az e-cigaretta-hasz-
nálatra való áttérés nem jelent 
leszokást, csupán másfajta ter-
mékből eredő nikotin- és szo-
kásfüggést. Továbbra sincs 
tudományos bizonyíték arra, 
hogy az e-cigaretta alkalmas 
volna a dohányzás okozta fi-
zikai, pszichés és motivációs 
függőség kezelésére, sőt a niko-
tinpótlókéhoz hasonló szintű 
bizonyítékokkal sem rendel-
kezünk a megvonási tünetek 
kezelésére való alkalmasságát 
illetően. Az ártalomcsökkentő 
megközelítés amiatt is káros, 
hogy figyelmen kívül hagyja, 
vagy helytelenül tárgyalja a le-
szokás bizonyítottan hatékony módszereit és ered-
ményességét. Magas azon személyek aránya, akik a 
leszokás szándékával kezdik el használni az e-ciga-
rettát, de áttérnek annak hosszú távú használatára, 
vagy kialakul náluk a kettős használat gyakorlata.

A fiatalok körében népszerű a vízipipa. 
Milyen egészségügyi kockázatokat rejt 
magában a dohányzás ezen formája?

A naponta vízipipázók (akik 
1-10-szer töltik a vízipipát) 10 
cigaretta elszívásával megegye-
ző nikotin mennyiséget, az al-
kalmi vízipipázók (a 4 naponta 
vízipipázók) 2 cigarettának 
megfelelő nikotin mennyisé-
get juttatnak a szervezetükbe. 
A nikotinfüggőség a cigaret-
tafogyasztókhoz hasonlóan 
kialakul. A vízipipában lévő 
dohánykeverék, a nikotinon 
kívül illékony aldehideket, do-
hányspecifikus nitrózamino-
kat, nehézfémeket és kátrányt 
tartalmaz. A dohány hevíté-
sét végző szén nagy mennyi-
ségű szénmonoxidot bocsát ki, 
amelynek hatására a vízipipázó 
vér karboxihemoglobin-szintje 
4,5%-ra nő, szemben a cigaret-
tázóknál tapasztalt 1,2%-kal, 
ez pedig szénmonoxid-mér-
gezést okozhat. Ugyancsak a 
szénből származnak a policik-
lusos aromás szénhidrogének. 
A fenti vegyületek, a cigarettá-
záshoz hasonlóan, hozzájárul-
nak a tüdőrák, a légzőszervi 
betegségek, a szív- és érrend-
szeri betegségek, az alacsony 
születési súly és a fogágybe-
tegségek kialakulásához, és 
valószínűsíthető az összefüg-
gés a hólyag-, az orrgaratüre-

gi-, a nyelőcsődaganatokkal és a terméketlenséggel. 
A vízipipázás hatására a légzésfunkció a cigarettázó-
kéhoz hasonló, vagy azt meghaladó mértékű eltérést 
mutat. A vízipipázás ezen felül a cigarettától eltérő 
módon is veszélyezteti az egészséget: az eldobható 
szipka nélküli vízipipázás fertőzéseket közvetíthet. 
Ugyancsak gyakori, hogy a használók víz helyett al-
koholt töltenek a tartályba, vagy a dohánykeveréket 
marihuánára cserélik. n

Dr. Cselkó Zsuzsa

Szentkuty Nikolett interjúja



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

**Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra történő alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul.

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

Az akció 2021. február 1-jétől 28-áig, illetve a készlet erejéig tart. Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.
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= Egészségpénztári kártyára is kEP ató. Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egész kártyák eltérőek, vásárlás előtt kérjük, érdeklődjön
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forgalmazza: Boiron Hungária Kft. 
1124 Budapest, Csörsz utca 45.forgalmazza: Bausch Health Mo. Kft. 1134 Budapest, Váci út 33.

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

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

A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a 
GSK vállalatcsoport.
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forgalmazza: Stada Hungary Kft. 
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt. 1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

hatóanyag: naproxen-nátrium

hatóanyag: oximetazolin-hidroklorid

hatóanyag: diklofenák-dietilaminhatóanyag: paracetamol

hatóanyag: macskagyökér kivonat

Ön is kihívásokkal küzd? 
A Datif PC NEO segíthet!

Enyhe és középsúlyos fájdalmak 
pl. izomfájdalom, ízületi fájdalom, 

hátfájás rövid távú kezelésére 
javallott. Csökkenti a gyulladást 

és a fájdalmat.

A hólyaggyengeség vagy 
húgyhólyag-túlműködés 
hatására elgyengült 
hólyagizmok erősítésére 
szolgáló vény nélkül 
kapható gyógyszer.

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

Aranyér kezelésére. Hatékonyan 
csillapítja az aranyér kellemetlen 

tüneteit: csökkenti az irritációt, 
enyhíti a fájdalmat és elősegíti a 

sebgyógyulást.

Két, liofilizált baktérium törzset 
tartalmazó étrend-kiegészítő 

kapszula.

Csillapítja az ízületi- és izomfájdalmakat 
akár 12 órán keresztül és 

csökkenti azok gyulladását.

A megfázás és az influenza 
tüneteinek hatékony enyhítésére 
szolgáló citrom ízű por belsőleges 
oldathoz. Nem okoz álmosságot.

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

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

31 hatóanyag, vitaminok, 
ásványi anyagok, nyomelemek, 
bétakarotin, lutein és likopin.

42,2 Ft/db53,3 Ft/db

97,5 Ft/db

189,9 Ft/ml

100 Ft/g

103,5 Ft/db

37 Ft/g185,6 Ft/db

73,3 Ft/db

80 Ft/db44,2 Ft/db

Datif PC® NEO bukkális tabletta
90 db
Datif PC® NEO bukkális tabletta
90 db

Apranax Dolo filmtabletta
30 db
Apranax Dolo filmtabletta
30 db

Urostemol® Femina kemény kapszula
40 db
Urostemol® Femina kemény kapszula
40 db

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

Sperti Preparation H® végbélkenőcs
25 g
Sperti Preparation H® végbélkenőcs
25 g

Linex® Flora élőflórát tartalmazó kapszula  
28 db
Linex® Flora élőflórát tartalmazó kapszula  
28 db

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

Coldrex® citrom ízű por belsőleges oldathoz  
14 db
Coldrex® citrom ízű por belsőleges oldathoz  
14 db

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

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

Actival Extra filmtabletta
120 db
Actival Extra filmtabletta
120 db

EP1 899 Ft

EP3 799 Ft2 899 Ft

EP3 699 FtEP2 599 Ft

EP2 199 FtEP1 599 Ft

EP3 899 FtEP2 499 Ft



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

**Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra történő alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul.

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

Az akció 2021. február 1-jétől 28-áig, illetve a készlet erejéig tart. Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

FEBRUÁRI AKCIÓ

olvassa el a betegtájékoz
gyes gyógyszertárakban elfogadott egészs
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Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer Hagyományos növényi gyógyszer**

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Étrend-kiegészítő készítmény*SAHU.MEM.20.03.0106 (2020. 03. 09.)
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SAHU.MGP.19.10.0439 (2019.11. 25.)
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forgalmazza: SANOFI-AVENTIS Zrt. 
1045 Budapest, Tó utca 1-5. Gyógyszer- és 
egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 
Web: www.sanofi.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hatóanyag: metamizol

hatóanyag: acetilszalicilsav hatóanyag: ambroxol-hidroklorid hatóanyag: páfrányfenyőlevél száraz kivonat

hatóanyag: 
Pelargonium sidoides kivonat

hatóanyag: magnézium-laktát-dihidrát, 
piridoxin-hidroklorid

hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid

hatóanyag: nikotin

Hatékony megoldás erős vagy 
egyéb kezelésre nem reagáló 
fájdalmak és láz csillapítására.

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

Válassza az eddigi legerősebb1

Béres Cseppet! 
1Emelt cink- és vastartalom a Béres Csepp, 
Béres Csepp Extra és a Béres Csepp Plusz 
belsőleges oldatos cseppekhez képest.

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

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

2alkalmazási előírás

Komplex megoldás a 
megfázás és az influenza 
tüneteinek kezelésére.

Megújult csomagolásban.

Felső légúti fertőzések, többek 
között a közönséges megfázás 
tüneteinek enyhítésére, mint pl. 
torokfájás, köhögés, orrdugulás, 

orrfolyás.

Csökkent stressztűrő 
képesség esetén. 

Javallat: Magnéziumhiány 
kezelésére.

Felnőtteknek és 
serdülőknek napi 1 
filmtabletta a magnézium-
hiány megelőzésére és 
kezelésére. Kiválóan 
felszívódó magnézium 
vegyületeket tartalmaz.

Hatása 2 percen belül megkezdődik és 
akár 12 órán keresztül is fennáll.

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

A magnézium hozzájárul a normál 
izomműködéshez, illetve részt vesz 
a normál csontozat fenntartásában. 
A B6-vitamin hozzájárul az 
immunrendszer normál 
működéséhez.

102,5 Ft/db

74,9 Ft/db 56,6 Ft/db 80 Ft/db

199,9 Ft/tasak 133,3 Ft/db

42 Ft/db

29,4 Ft/db

224,9 Ft/ml

318,1 Ft/ml

18,3 Ft/db

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

Kalmopyrin® 500 mg tabletta
12 db
Kalmopyrin® 500 mg tabletta
12 db

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

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

Ambroxol-TEVA 30 mg tabletta
30 db
Ambroxol-TEVA 30 mg tabletta
30 db

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

Neo Citran belsőleges por felnőtteknek
14 tasak
Neo Citran belsőleges por felnőtteknek
14 tasak

Kaloba® 20 mg filmtabletta
21 db
Kaloba® 20 mg filmtabletta
21 db

Magne B6 bevont tabletta
50 db
Magne B6 bevont tabletta
50 db

Béres Magnézium 250 mg 
+ B6 filmtabletta  90 db
Béres Magnézium 250 mg 
+ B6 filmtabletta  90 db

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

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

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

Patikárium Magnézium B6 tabletta  
60 db
Patikárium Magnézium B6 tabletta  
60 db

EP2 099 Ft

EP2 799 FtEP2 799 Ft

EP4 799 Ft

EP2 249 FtEP2 049 Ft

EP4 199 FtEP5 699 Ft

EP1 699 FtEP899 Ft

1 099 Ft

EP2 649 Ft
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Kik a betegjogi képviselők, mi a felada-
tuk, és kiknek az alkalmazásában állnak?

Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat (IJSZ) 2017 óta 
működik a beteg-, ellátott- és gyermekjogokkal kap-
csolatos állampolgári jogok integrált érvényesítésének 
érdekében, és betegjogi képviselői hálózatot működ-
tet az egészségügyért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium (EMMI) önálló szervezeti egységeként.

A betegjogi képviselők a minisztérium alkalmazá-
sában állnak, és többnyire jogi végzettséggel rendel-
keznek. A betegjogi képviselő védi a betegek jogait, 
segíti őket azok megismerésében és érvényesítésé-
ben, valamint a beteg vagy hozzátartozója megha-
talmazásával panasz esetén képviselheti a beteget.

20 21

Jogában áll

Milyen alapvető jogok illetik meg a 
beteget a kórházban?

Itt az egészségügyről szóló törvény rendelkezései 
irányadóak, a teljesség igénye nélkül az ellátáshoz, 
a tájékoztatáshoz, az emberi méltósághoz, a kap-
csolattartáshoz és az önrendelkezéshez való jogot 
tartom a legfontosabbnak ezek közül.

Az ellátás joga, tehát az életmentő, illetve a súlyos 
vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését 
biztosító ellátás, valamint a fájdalmak csillapítása és 
a szenvedés csökkentése mindenkit megillet, ahogy 
az is, hogy megválassza az állapota által szakmailag 
indokolt szintű egészségügyi szolgáltatót és orvost.

Az emberi méltósághoz való jog azt jelenti, hogy 
az egészségügyi ellátás során a beteg emberi mél-
tóságát tiszteletben kell tartani, és kizárólag az el-
látásához szükséges beavatkozások végezhetők el.

Egyes jogok azonban átmenetileg 
sérülhetnek, például a járványügyi 
korlátozások miatt látogatási tilalmat 
rendeltek el a kórházakban. Ez érinti a 
kapcsolattartáshoz való jogokat?

A jelenlegi helyzethez sajnos mindannyiunknak 
alkalmazkodni kell, a kapcsolattartáshoz való jog 
azonban most sem sérül, hiszen csak a látogatást 
korlátozták, de a kapcsolattartás működik a kórhá-
zakban: a páciens betegtársai jogainak tiszteletben 
tartásával és a betegellátás zavartalanságát biztosít-
va gyakorolhatja a kapcsolattartás jogát írásban vagy 
szóban. A súlyos betegnek, a 18 év alatti gyermek-
nek, illetve a szülő nőnek pedig joga van ahhoz, hogy 
az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon.

A betegnek ahhoz is joga van, hogy le-
mondjon a gyógykezelésről, esetleg el-
hagyja az intézményt szabad akaratából?

A betegnek joga van a gyógyintézetet elhagyni, 
amennyiben azzal mások testi épségét, egészségét 
nem veszélyezteti, és jogosult a teljes körű tájé-
koztatásra is egészségi állapotáról, a javasolt vizs-
gálatokról, beavatkozásokról, azok elmaradásának 
előnyeiről és kockázatairól, a lehetséges alternatív 
eljárásokról és a javasolt életmódról.

Az önrendelkezési jog keretében a beteg dönthet arról, 
hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve 
annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik 
bele, vagy melyeket utasít vissza. A beavatkozás vissza-
utasítása esetén is jogosult szenvedéseinek enyhítésé-
re és a fájdalmainak csökkentésére irányuló ellátásra.

Fontos tudni azonban, hogy a beteg nem utasíthatja 
vissza az életfenntartó vagy életmentő beavatkozást, ha 
várandós, és előreláthatóan képes a gyermek megszülésére. 
Beleegyezésére abban az esetben sincs szükség, ha az adott 
beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások – ideért-
ve a 24. hetet betöltött magzatot is – egészségét vagy testi 
épségét súlyosan veszélyezteti, vagy például egy balesetet 
követően a beteg közvetlen életveszélyben van, és a késle-
kedés maradandó károsodást vagy a halálát okozná.

A hozzátartozó is kérhet segítséget a 
kórházban fekvő rokona érdekében a 
betegjogi képviselőtől?

A betegjogi képviselő a beteg tartós, az eljárás 
megindítását is korlátozó akadályoztatása esetén 
a beteg hozzátartozójának meghatalmazása alap-
ján is eljárhat. Ezen kívül a beteg megnevezheti azt 
a személyt, akinek állapotával kapcsolatban felvi-
lágosítást adhatnak, az intézmény pedig köteles a 
megjelölt személyt értesíteni a beteg elhelyezéséről 
és annak megváltoztatásáról, valamint egészségi ál-
lapotának jelentős mértékű változásáról.

Orvosi műhiba esetén érdemes-e a 
betegjogi képviselőhöz fordulni egy 
esetleges kártérítési ügy elindítása előtt?

Érdemes, mert annak a kérdésnek az eldöntésé-
ben, hogy valami lehet-e műhiba vagy sem, a beteg-
jogi képviselő megfelelő szaktanáccsal tud szolgálni.

Hogyan vehető fel a kapcsolat a 
betegjogi képviselővel?

Minden intézmény törvényi kötelezettsége, hogy 
jól látható helyen kifüggesszék a betegjogi képviselő 
elérhetőségét, de az Integrált Jogvédelmi Szolgálat 
weboldalán kórházanként is elérhető valamennyi 
betegjogi képviselő, akikkel akár elektronikus úton 
is érdemes felvenni a kapcsolatot. nDr. Méhes Dávid Dániel

A kórházban fekvő betegek gyakran nincsenek tisztában azzal, mi-
lyen jogok illetik meg őket, de jó tudni, hogy a kiszolgáltatott 
helyzet ellenére a betegjogi képviselők segítenek jogaink gyakor-

lásában akár betegként, akár hozzátartozóként. Hogy mikor érdemes 
hozzájuk fordulni, és melyek az alapvető jogaink, arról dr. Méhes Dávid 
Dániel ügyvédet kérdeztük.

Szentkuty Nikolett interjúja



HIRDETÉS

HIRDETÉS

orröblítő spray

Wick First Defence orröblítő spray – orvostechnikai eszköz (15 ml). 
Használja már az első tüneteknél vagy ha ki van téve a náthát okozó vírusoknak. 

Magyarországi kapcsolattartó: P&G Hungary Kkt., 1082, Budapest, Kisfaludy u. 38. Tel.: +36 1 451 12 56 • MAT-HU-VICKS-21-000001

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, 
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

1. csapdába ejti

2. inaktiválja

3. eltávolítja
a náthát okozó vírusokat

segít idoben´́

a náthát

ÚJ!
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A Szimpatika TV adásaiból ajánljuk:
Meglátogattuk Dr. König Róbertet, 
a gyerekek kedvencét
Dr. König Róbert a gyermeksebé-
szet mellett a kicsik traumato-
lógiai ellátásával is foglalkozik. 
Rendelőjében mi is meggyőződ-
hettünk arról, hogy a visszatérő 
páciensek már mosolyogva érkez-
nek hozzá, az új kis betegek pedig 
néhány perc után feloldódnak, 
és kellemes élményekkel térnek 
haza. Az pedig már csak hab a tor-
tán, hogy a szülők megnyugtatá-
sában is profi!
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BRÜSSZELI KÁPOSZTA, 
AVAGY A KELBIMBÓ

A kelbimbó nem a legnépszerűbb zöldségünk, pedig kisebb fagyban, akár hó alatt is meg-
terem. A XIX. században Belgiumban vadkáposztából nemesítették, ezért például angolul 
brüsszeli káposztának (brussel sprouts) is nevezik. Mint a legtöbb K-betűs zöldség, ez is 

puffasztó hatású, ezért a kényesebb gyomrúak mértékkel fogyasszák. 

A zöldségek közül az egyik legjobb fehérjeforrás, magas a tápértéke, viszont zsírban szegény, 
alacsony kalóriatartalmú, így a diétázóknak fontos alapanyag lehet. Vitamin- és ásványi-
anyag-tartalma jelentős: B-, C- és K-vitaminban gazdag, megtalálható benne a kálium, kal-
cium, magnézium, foszfor, nátrium, vas, kén és a króm is. Ennek köszönhetően leginkább 

gyulladáscsökkentő, rákmegelőző, immunrendszert erősítő, méregtelenítő és emésztést 
serkentő hatást tulajdonítanak neki.

Beszerzésekor válasszunk inkább kisebb, tömörebb levélszerkezetű növényt, mert az 
sokkal édesebb. Hűtőszekrényben 1-2 napig eláll, de igyekezzünk frissen megenni, mert 

hamar megfonnyad. Általában párolni szoktuk, pedig ha túlfőzzük, könnyen kesernyés 
ízűvé válhat. Felhasználási módja nagyon sokszínű lehet: készíthetünk belőle főzeléket, le-

vest, pürét, egy finom salátát, de akár sok sajttal megszórva, rakott főételként is megállja a helyét.

22



Mióta felnőtt gyerekeink vannak, de 
igazság szerint inkább azóta, hogy 
felnőtt méretekkel rendelkeznek, 

mintha eltűnt volna a magántulajdon, legalábbis a ru-
hák, cipők, táskák, sportszerek, illatszerek, sminkcuc-
cok, ékszerek, napszemüvegek terén. A jogosítványok 
számának növekedésével pedig már az autókulcsaink 
is sokszor kerülnek a gyerekeink kezébe.

Van az a kor, amikor az ember úgy érzi, meg-
érdemel egy (pontosabban kettő) pár igazán 

szép és drága cipőt, amit nem kevés rágódás után 
megvesz magának, majd csak különleges alkalmak-
kor viseli, és akkor is nagyon vigyáz rá. Na, ezek a ci-
pők azok, amiket „csak most az egyszer, kérlek anyu/
apu” könyörgéssel kérnek kölcsön a nagy gyerekek és 
természetesen extra kivételes, „mi mást vehetnék fel” 
esetben. Bori lányomnak mázlija van, hogy a köröm-
cipőkből egy számmal nagyobbat hordok, ami viszont 
pont az ő mérete. Ruhák tekintetében már nincs ilyen 
könnyű dolga, az én konfekcióméretem (már) nem 
egyezik a tökéletes alakú 23 éves lányoméval. Azért 
azt kell mondanom, elég kreatív az ifjú hölgy, az átla-
polós, egyik kedvenc nyáriruhámat most a tél közepén 
láttam rajta, gondolta, most nem fogom hiányolni.

Drága férjem elegáns ruhái kevésbé vannak ki-
téve a kölcsönkérés veszélyeinek, de ha a há-

rom nagykorú fiú egyszerre itthon van, és hirtelen 
ötlettől vezérelve biciklitúrára indulnak vagy futni, 
akkor az összes sportcipője, aláöltözője, sportruhá-
ja kikerül a szekrényből, és pár órával később átiz-
zadva landol a fürdőszoba padlóján. Ádám és Gergő 

nem élnek itthon, és a legritkább esetben hoznak ma-
gukkal edzőcuccot, így marad Apáé, aki a kamasz 
izzadsággal átitatott cipőket nem kedveli túlzottan, 
így azt hiszem, most vette a harmadik pár sportcipőt 
MAGÁNAK...

Mivel edzőcipőből nem kell nagyobb számo-
zás, mint a tényleges lábméretem, így az 

enyém biztonságban van Boritól, viszont alig várja, 
hogy a 13 éves öccse lába tovább nőjön, és megörököl-
hesse a zselés talpú, fekete cipőjét, amiben akár egész 
nap lehet állni és dolgozni, biztos, ami biztos most is 
abban megy el futni, ha itthon van. Dávidkám most 
kezd belenőni a felnőtt S méretbe, így kezdi hordani 
a nagyfiúk kinőtt pólóit és pulóvereit, de van néhány 
egyforma Rolling Stones-os felsőjük, amik a szárítóról 
lekerülve bizony néha keveredést okoznak. Múltkor 
Bence csak bedobta a táskájába, majd amikor próbált 
belebújni az XS méretbe, az én legmagasabb fiam per-
sze engem okolt. Amúgy is anya tehet mindig arról, 
hogy nincs meg a pulcsi, az edzőcucc, a zokni és a kesz-
tyű, és persze egyik sem gondolja át, milyen utat jár be 
és főleg hogyan, a szennyes elé(!) ledobott holmi a mo-
sáson, szárításon, vasaláson, hajtogatáson át a szekré-
nyig – na jó, a szobájukhoz vezető lépcső egyik fokáig.

Réka lányom látszatra még kicsi a maga 10 
évével, de simán lenyúlta a nővére egyik kar-

digánját, abban jár suliba, és az unokatesóval egy 
délután alatt szétkenték a legdrágább rúzsomat és 
szemhéjpúderemet, miközben a legszebb tűsarkú ci-
pőimet rögzítették hajgumival a bokájukhoz, és az 
indiai selyem stóláimat tekerték a derekuk köré... n
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A jelenlegi írásommal azokat az apákat sze-
retném segíteni, akiknek a gyermekei még 
csak most kanyarodnak be a kamaszkor 

rögös utcájába. A fiúgyermekeknél eljön az a pilla-
nat, amikor már nem szeretnek odabújni az anyu-
kájukhoz, pláne az édesapjukhoz. Egy anyai puszi 
a suli előtt a legcikisebb dolog a Földön. Elvétve, 
igen-igen ritkán, családi körben előfordulhat, hogy 
az édesanya magához ölelheti a tizenhárom éves fi-
át, esetleg még egy anyai csók is cuppanhat a ka-
masz legény pofiján. De azzal tisztában kell lenni, 
hogy ezekben az esetekben is látszólag ellenkezik, és 
legtöbbször letörli az anyai puszit az arcáról. Eddigi 
tapasztalataim alapján ezt a jelenséget az édesanyák 
nagyon nehezen élik meg, no persze tisztelet a kivé-
telnek. Az ilyen szituációkban az apukáknak ajánlott 
az anya megnyugtatására összpontosítani, de fontos, 
hogy férjként a lehető legnagyobb türelemmel kell 
felvértezni magunkat az esetleges érzelmi hullámok-
ra. Nálunk már több esetben is elhangzott néha zo-
kogva, néha lemondóan, időnként pedig puffogva: 
már biztosan nem szeret...

Mi apukák nem mutatjuk ki azon érzésünket, hogy 
mennyire hiányzik a kisgyermeki ölelés. A fiaim ka-
maszodásával párhuzamosan én ösztönösen egyre 
„felnőttesebb” dolgokba vontam be őket. Együtt épí-
tettük például a konyhabútorunkat, amit már csalá-
divállalkozás-szerűen űzünk, hiszen a nagyszülőknél 
is mi szereltük össze az új konyhát. A ház és az autó 
körüli alapvető karbantartási munkákba már kiska-
maszként bevontam őket és be kell vallanom, mind-
egyiket megtanítottam vezetni még azelőtt, hogy 
beiratkoztak volna autósiskolába. Mivel mindegyik 
zenél, a hangszereimet is már egész korán a kezükbe 

adtam, mondván, hogy profi zeneszerszámokon élve-
zetesebb a muzsikálás. Ennek az lett az eredménye, 
hogy már a felnőtt életükben is előszeretettel kérik el 
a hangcuccaimat. Ez nagyon jó érzés számomra, mert 
így még mindig vannak közös ügyeink. Ez a fajta bi-
zalom olykor bukkanókat tartogat számomra.

Gépjárműhasználat: a gyermekeim használhatják 
az autómat, ami persze kockázatokkal jár. Kaptam 
már vissza olyan koszosan, hogy reggel, amikor in-
dultam munkába, nem tudtam melyik ajtón szálljak 
be, hogy ne legyek nyakig saras. Szerintem raliztak 
vele a tóparton... Egy másik visszatérő jelenség a gép-
kocsiban hagyott tárgyak. Ilyen pl. egy többnapos 
kirándulás után a kocsiban felejtett idegen hálózsák 
vagy valamelyik gyerekem két napi váltás ruhája. Per-
sze ez általában akkor történik meg, amikor a négy 
felnőtt testvér közösen nyaral vagy szórakozik. A ren-
detlenséget leszámítva nagyon boldog vagyok, hogy 
felnőttként is rengeteg időt töltenek együtt.

Szerszámosláda: a szerszámaimat is gyakran elkérik, 
ha valami havernál vagy a barátnő nagymamájánál ki-
festik a konyhát, aminek azért örülök, mert azt látom, 
hogy a gyermekeim szívesen segítenek másoknak. Azt 
viszont el kellett fogadnom, hogy egyes darabok nem 
oda kerülnek vissza, ahol eredetileg tartom. Nemegy-
szer volt már rá példa, hogy hetekig kerestem az „el-
tévedt” kombinált fogót, vagy az akkus fúró töltőjét.

Elvihetik a hangszereimet is, azokra viszont tisz-
tességgel vigyáznak. Tudják, hogy a hangszerekkel 
különös viszonyom van, és ezt a három felnőtt fiam 
megörökölte tőlem. Remélem, ez egy fix pont marad 
az életünkben örökre. Ráadásul képesek vagyunk 
órákat eltölteni egy hangszerboltban, de erről majd 
később írok... n

Küttel Dávid írása

Apai tapasztalatok a 
felnövekvő fiúgyermek(ek)ről

Szonda Györgyi írása

ENYÉM,
TIÉD,
KÖZÖS anyaszemmel

apaszemmel



A hideg napokon általában nem sok 
kedvünk van kimozdulni. Nehezeb-
ben lépünk ki az ajtón, mert szinte 

már a szobában elkezdünk dideregni attól a gondo-
lattól, hogy kint mennyire fogunk fázni. Ez azon-
ban nem jelenti azt, hogy télen a négy fal között kell 
ülnünk és várnunk a tavaszt, viszont azt sem, hogy 
fagyoskodnunk kell, csupán azt, hogy ezekben a 
hónapokban érdemes még jobban odafigyelnünk az 
öltözködésünkre. Nincs hideg, csak nem megfelelő 
ruházat – szokták mondani.

A forralt bor jó megoldás lehet, melegít, jó-
kedvre derít, de nem reggel, munka előtt, 

így ezt csak este és hétvégén kortyolgathatja az em-
ber lánya. Jól tud esni az is, ha bekuckózunk egy 

meleg takaróba, fogunk egy igazán jó könyvet, vagy 
megnézünk egy filmet. Igen ám, de ez sem megy, ha 
az embernek dolga, munkája van. Kell valami, ami 
mégis felpezsdít, mosolyt csal az arcodra reggel. De 
mit tegyünk, hogy télen is öröm legyen számunkra 
az öltözködés? A megoldás nem is olyan bonyolult: 
keress a gardróbodban egy igazán vidám, élénkszínű 
ruhadarabot, mondjuk napsárgát, pipacspirosat vagy 
tengerkéket, és rögtön jobb lesz a kedved.

Megfigyeltem, hogy az emberek többsége 
télen fekete-szürke-kék kabátot visel. A 

múltkor a metrón ülve megszámoltam, 30-ból 29-
en viseltek sötét kabátot. Csak egyetlen kivétel volt, 
egy fiatal lány élénk citromsárga szövetkabátban. Jó, 
elismerem, a sárga kényes, összesározzák az autók, és 
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Köztünk szólva...Ivan Anita írása

kevés ember akar macaronnak öltözve sétálni az ut-
cán, de annyival vidámabb, mint az a sok sötét ruha-
darab, és én is mosolyogva néztem utána.

A javaslatom, hogy szerezz be minőségi csiz-
mát és kabátot magadnak, amiben igazán 

jól érzed magad. Mivel ezek vannak kívül, és bizony 
elég sokat van rajtunk télen, fontos, hogy komforto-
san érezzük magunkat akkor is, amikor az alatta lé-
vő rétegek takarásban vannak. Hidd el, kulcskérdés, 
hogy milyen kabátot és csizmát viselsz. Ha csak gyor-
san, kapkodva megveszel egyet, esetleg silányabb a 
minősége, lehet, hogy egész 
télen nem érzed majd jól 
magad benne, mivel ezt 
muszáj lesz minden áldott 
nap viselni. Ezért lényeges, 
hogy tényleg keresd meg a 
számodra legmegfelelőbbet. 
Nagyon fontos, hogy olyan 
holmikat vásárolj, ami az 
életvitelednek megfelelő. 
Ha esetleg több és sokféle 
kabátod van, akkor a téli 
időszak öltözködése is vál-
tozatosabb. Mindenképpen 
az egyik kabátod semleges, 
vagyis bázis színű legyen. 
Ilyen bázis színek a feke-
te, sötétkék, szürke, bar-
na, bézs, fehér. Ha már van 
egy ilyen alapdarabod, ak-
kor érdemes egy színeset is 
beszerezni. A kemény mí-
nuszokban a legpraktikusabb pufi kabátot hordani, 
bár a szabása általában nem a legnőiesebb darabok 
közé sorolja. Lehet találni azonban olyan fazonokat 
is, amelyek kevésbé felfújtak, és nem érzi úgy magát 
az ember, mint egy Michelin-baba.

A csizma esetében javaslom, hogy legyen ké-
nyelmes és csinos darabod is. Szerencsés, 

ha találsz olyan csizmát, ami ezt a két tulajdonsá-
got ötvözi. Nekem van egy olyan csizmám, ami 

magassarkú, ugyanakkor kényelmes, és nagyon csi-
nos is. A minőség és az ár nem feltétlen járnak kéz a 
kézben, tehát nem biztos, hogy mindig a nagyon drá-
ga a jó. Inkább a minőségre helyezd a hangsúlyt. A 
tippem az, hogy amikor vásárolsz egy ruhadarabot, 
akkor gondold át, hogy kb. hányszor fogod felvenni. 
Az árát oszd el ezzel a számmal, és így ki tudod szá-
molni, hogy megéri-e neked vagy sem. Minél kisebb 
számot kapsz, annál jobb vételt csináltál.

A kabátokat érdekes és színes sálakkal, kesz-
tyűkkel, sapkákkal tudod feldobni. Té-

len ezekkel a kiegészítőkkel 
tudjuk kombinálni, színesí-
teni az öltözékünket.

Anyáról lányra 
száll a bölcsesség, 

amely szerint a hideg idő-
ben fontos a réteges öltöz-
ködés. A 10 denes testszínű 
harisnya és a bokavillantós 
nadrág pedig csak az Ins-
tagram-fotókon néz ki jól. 
Amit a képeken látunk, az 
sokszor nem egy praktikus 
viselet, de egy-két divatos 
kiegészítővel és meleg pul-
csival csodát lehet művel-
ni. A kabát alatt pedig nem 
baj, ha nem a kötelező té-
li színeket viseled, hidd el, 
az emberek is észreveszik, 
értékelik majd, ha hirtelen 

egy kis szín kerül a szemük elé. Én azt sem tartom 
infantilisnek, ha valaki pingvines, vagy éppen vic-
ces szarvasos pulóvert vesz fel, hiszen évszakhoz il-
lő, mégis vidám.

Van tehát módja a jókedv becsempészésének 
ruhák által is az életünkbe. A téli levertség-

ből érdemes kirángatni magunkat az öltözködéssel, 
ruhákkal és színekkel. Hiszen ha csinosnak érezzük 
magunkat, a kedvünk is jobb lesz. n

Öltözködési 
fortélyok
a hideg napokra

A téli időszakban hűvösebb az idő, kevesebb napfény ér minket, emiatt a 
kedvünk is rosszabb. Sokak szerint változatosan öltözködni is nehéz, hi-
szen kabátot viselünk, ami mindent eltakar. Ezért elgondolkodtam azon, 
mi is dobhatja fel az embert ezeken a hideg, sötétszürke reggeleken. 



Ha kitör a frász
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Álmos, sötét délután. A rendelő várótermé-
ben elfelejtették felkapcsolni a villanyt, 
olyan, mintha behömpölygött volna a sűrű 

homály odakintről. Mártika most is vérnyomás-elle-
nőrzésre jött, csak most egy ismerős arc sincs, akivel 
szóba elegyedhetne. Ül még itt rajta kívül egy szőrös 
srác kapucnis kabátban, meg egy elegáns öregúr se-
lyemsállal a nyakában. A kabátját gondosan felakasz-
totta a fogasra, amit soha senki nem csinál.

Kivágódik a rendelő ajtaja, és megjelenik mosoly-
gós Lilla nővér.

– Jó napot kívánok, miért üldögélnek ilyen sötét-
ségben? – rikkantja. Válasz nincs, míg fel nem kap-
csolja a villant. A fényre meg, mintha felriadt volna 
a váróterem, mindenki helyezkedni meg köhécselni 
kezd, Mártika még meg is szólal.

– Nem mindegy, milyenek a fényviszonyok, ha 
már úgyis itt ül az ember?

– Kezét csókolom – áll föl a székről az elegáns úr, 
de valahogy senki se veszi észre.

– Nem mindegy – vágja rá a kapucnis fiú. – A 
zombis filmek is mindig sötétben játszódnak.

– Kezét csókolom, a doktor úrhoz vagyok beje-
lentkezve, odaadnám a TAJ-kártyámat – mondja a 
nővérhez intézve az úr.

– Jaj, ne mondjon már ilyen botorságokat – ka-
cag Lilla nővér. – Zombis filmhez hasonlítani egy 
várót! Mi a panasza, fiatalember?

– Valami nyavalya. Talán gyomorrontás.
– Elnézést kérek, én csak a TAJ-kártyámat ad-

nám oda! – szól közbe illedelmesen az úriember.
– Várjon uram, nem lóverseny ez! – szól rá Lil-

la nővér.
– Az is lehet, hogy megmérgeztek – fokozza a 

srác. Lilla nővér röhög. Az öregúr visszaül a helyére.
– Hányás, hasmenés, láz? – kérdezi a nővér.
– Olyasmi. Na, az mi a frász?
– A frász nem a megfelelő diagnózis – szólal meg 

újra az öregúr. – Ha frászban szenvedne, nem hány-
na, hanem a földön fekve rángatózna.

– Mi van? – néz az öregre a kapucnis.
– Nos, a frász kifejezést eredetileg az epilepsziára 

vagy rángógörcsre alkalmazták, ami német nyelvte-
rületről került át a magyar szóhasználatba. Az epi-
lepszia egyébként a hirtelen jelentkező rohamokkal 
együtt járó neurológiai betegségek gyűjtőneve.

– Mit is mondott, kicsoda ön? – lép az öregúr-
hoz Lilla nővér.

– Még nem állt módomban bemutatkozni. Dok-
tor Shüleky Ferdinánd vagyok, kezét csókolom.

– Talán orvos?
– Vagy zombi? – vihog föl a kapucnis.
– Nem, történész doktor vagyok. És az utóbbi 

négy napban feltűnően magas volt az éhgyomri 
cukrom.

– Mennyi?

– Mi mennyi?
– Az éhgyomri cukra.
– Hét kettő.
– Szóval nem a frász tört ki. Pedig már majdnem 

frászt kaptam! – röhögcsél a kapucnis.
– A frászt kapni kifejezést a magyar nyelvben 

csak később kezdték el az ijedelemre használni. A 
kapsz egy frászt, vagyis kapsz egy pofont, a frász-
nak viszont már egy sajátos, csak a magyar nyelv-
ben használt változata.

– Lillácska, az én vérnyomásommal mi lesz? 
Csak mert én voltam itt legelőször, a frászkarikás 
fiatalember meg a cukros bácsi csak utánam jöttek.

– Mérem máris, Mártika.
– Már elnézést kérek, hölgyem, de ne nevezzen en-

gem cukros bácsinak. És a fiatalemberhez sem kap-
csolható a frászkarikás jelző, hiszen a frászkarika egy 
sült tésztából készített, kör alakú, hatalmas perec. A 
lisztet kilenc egymást követő napon kilenc házból 
kellett kérni. Ebből sütötték a frászkarikát, hogy át-
bújtatva rajta a frászt kapott beteget, meggyógyítsák.

– Hét kettő? – kérdi Lilla nővér.
– Te jószagú ég, a vérnyomásom? – sápítozik 

Mártika. – Éreztem én, hogy nagyon leesett!
– Dehogy! – legyint Lila nővér. – Shüleky úr éh-

gyomri vércukra.
– Szóval nem vagyok epilepsziás – nyugtázza a 

srác.
– Száznegyven per nyolcvan – szavalja Lilla 

nővér.
– Nem valószínű, hacsak nincsenek rohamai és 

rángásai. Pedig ha volnának, akár büszke is lehet-
ne – mondja dr. Shüleky.

– Na, már megint magas, látja, Lillácskám?
– Büszke? Mire? – kérdi a kapucnis srác.
– Látom, látom. De nem vészes.
– Arra, hogy az epilepszia a zsenik betegsége. Pél-

dául Julius Caesar, Szent Pál, Dante, Van Gogh, 
aztán Csajkovszkij, Kierkegaard, Charles Dickens 
vagy Dosztojevszkij. Mind epilepsziás volt.

– Amióta itt ülök, a röhögéstől elmúlt az émely-
gésem. De sajnos agyi rángásaim sincsenek.

– Jószagú ég, milyen agyi rángásai? – kérdi Lil-
la nővér.

– Epilepsziás rángógörcsök – mondja doktor 
Shüleky. – Vagyis frász.

– Na jó, ebből nekem elegem van! Tessék, Shü-
leky úr, reggel éhgyomorra menjen ezzel a papírral 
a laborba, és vetessen vért.

– De mondom, hogy hét kettő, kezét csókolom!
– Én meg azt mondom, hogy laborvizsgálat 

szükségeltetik.
– Velem senki se törődik – jajdul fel Már-

tika. – Pedig én jöttem először, és az egekben a 
vérnyomásom!

– Fiatalember bejön a doktor úrhoz, Mártika ha-
zamegy, és szedi tovább a vérnyomáscsökkentőt, 
Füleky úr pedig reggel indul a laborba.

– Shüleky.
– Tessék?
– A nevem. Nem Füleky, hanem Shüleky. A vi-

szont látásra.
A váró hirtelen kiürült, csak a lámpa ragyog fé-

nyesen, diadalmasan mint az örök világosság. n

Vág Bernadett írása

HIRDETÉS



Köszöntöm önöket karanténtúránkon. Tu-
dom, hogy eredetileg ötcsillagos egyiptomi 
all-inclusive útra fizettek be, de higgyék el, 

egy lakótelepi séta is legalább ugyanannyi egzotikus 
élményt tartogat. Ha a Fáraó Brothers gyros kuckó-
jában fogyasztanak, még a Közel-Keleten kihagyha-
tatlan gyomorrontás hangulatát is átélhetik. Előre 
megyek, kövessék a sárga esernyőt.

Most bemegyünk a második emelet 12-be, ahol 
megcsodálhatjuk a világ legnagyobb magánkézben 
lévő élesztőgyűjteményét. Tarján Gézáné Sopsits 
Marika tavasszal kezdte felhalmozni a készleteit. 
Kezdetben sütött is belőlük pékárut gazdagon, de 
rövidesen az összes rokon és ismerős annyira tele 
volt száraz kenyérrel, hogy éjjelente harsogott a la-
kótelep a zsemlemorzsa-reszelés hangjától, és megje-
lentek a prézliszagra az agresszív egérhordák. Ekkor 
a közös képviselő eltiltotta Marikát a sütéstől.

Szemben vele lakik Kripner Ágoston, mar-
ketingasszisztens. Csodáljuk meg egyedülálló 
WC-papír-gyűjteményét. Jól látható, hogy a kez-
deti pánikidőszak összetépett és kötegelt reklámúj-
ságjait később felváltották a gazdaságos rusztikus 

kidolgozású egyrétegű toalettpapírok, majd a két 
hullám közötti megnyugvás időszakában Kripner 
úr vásárolt még 4000 tekercs 3 rétegű kamillaillatú 
WC-papírt személyi kölcsönből. Kezdetben kevés-
nek bizonyult a kétszobás lakás a rengeteg pipereáru 
tárolására, de múlt héten Ágostonnál felszabadult 
némi tárolókapacitás, amikor eladta az összes nad-
rágját, hiszen az online prezentációknál elég deré-
kig felöltözni.

Kis csendet kérnék, hogy ne ébresszük fel Rubelt, 
a ház orosz agárját. Korábban egész nap nyüszített, 
mert gazdái nem mozgatták eleget, most a 6 lép-
csőház lakói felváltva sétálnak vele este nyolc után, 
ezért szegény pára nappal kimerülten alszik. Szem-
füles megfigyelők észrevehetik, hogy Rubel egykor 
hosszú, vékony lábai mára tacskó méretűre koptak.

Örülök, hogy kérték fakultatív programunkat. 
Így most megtekinthetik a napi rituálét, ahogy a 
Mogyorósy család kő-papír-ollóval eldönti, hogy 
valamelyik gyerek vegyen részt az online tanításon, 
vagy inkább a szülők dolgozzanak. A gyenge sáv-
szélesség és az egyetlen működőképes laptop, amin 
még muzeális Windows '95 fut, nem teszi lehetővé, 
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Hello
karantén-
turiszt!

Sallai Ervin írása

hogy egyszerre legyenek a neten.
Kövessenek kérem, átmegyünk a függőfolyosón, 

ahol Vajai Ildikó triatlonversenyző tartja az edzé-
seit. A 12 méter hosszú gangon először kerékpáro-
zik faltól falig, majd fut, végül a metlachit felöntve 
tartja az úszóedzést. Brennauer Dezsőné a rácsos 
ajtó mögött méri az idejét. Irma néni úgyis hús-vér 
biztonsági kameraként figyeli a teljes házban a moz-
gást. Kedden és pénteken Ildikó hosszú távokat edz, 
ilyenkor a leválasztott 18b garzonja a frissítő állo-
más, ahol Zubora Máté palacsintát süt. Máté álta-
lában azokat a palacsintákat adja Ildikónak, amiket 
nem sikerült elkapnia a serpenyővel feldobás után. 
Élvezeti értékük és szénhidráttartalmuk szinte azo-
nos a sértetlen példányokéval.

Ha kicsit kilépünk, még időben odaérünk az F 
lépcsőházba a kora esti előadásra. Pazaurekék ilyen-
kor szokták késsel kergetni egymást a nappaliban 
egészen a riasztott rendőrök érkezéséig. A szereposz-
tás aszerint dől el, hogy a páros melyik tagja éri el 
az alkoholos befolyásoltság ama szintjét, amikor a 

másik már nagyon idegesítően veszi a levegőt. Eb-
ben a hónapban Pazaurek Sándor vezet feleségével 
szemben. A karanténidőszak előtt ez a program éjfél 
után kezdődött, de hála a bezártságnak és a munka-
nélküliségnek, mostanában már késő délután lefúj-
ják őket a kiszálló rendőrök paprikaspray-vel.

Sétánk vége felé kérem, jöjjenek velem a kuka-
tárolóból kialakított ajándékboltba, ahol kedvez-
ményesen vásárolhatnak onlinejógaóra-kuponokat, 
kutyapórázt az esti sétáltatáshoz vagy a ház nyugdí-
jasai által horgolt maszkokat, melyek a vírus ellen 
nem védenek, de a vitrinben jól mutatnak az ott-
honmaradó Győrfi Pál porcelánszobra alatt.

Köszönöm, hogy velem tartottak. Amennyiben 
tetszett a sétánk, jelentkezzenek esti szuperprogra-
munkra. Közvetlenül a kijárási tilalom előtt tart-
juk meg a hagyományos pusztakezes harcot. A ma 
esti küzdelem résztvevői: a 12 győzelemmel, 1 ve-
reséggel és két döntetlennel szorítóba lépő Grádics 
Mihály villamosvezető, és a 4 mérkőzés óta veretlen 
Szűcs Adorján maszktagadó. n
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Játsszon velünk Facebook-oldalunkon is a facebook.com/Szimpatika 
címen! Hónapról hónapra új nyeremények várják!

MEGFEJTŐ

* A Szimpatika játékok eléréséhez egy regisztráció, azaz egy fiók létrehozása szükséges, melyet a 
szimpatika.hu/felhasznalo/regisztracio címen végezhet el. 
A regisztrációt csak egy alkalommal kell elvégezni, azután a szimpatika.hu/felhasznalo/belepes 
címen be tud lépni a játékhoz.
A játékaink nyerteseit és a játékszabályokat a szimpatika.hu/jatekok oldalon találhatják meg!

NYEREMÉNYJÁTÉKAINK
Februárban is játsszon velünk!

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

Kerekítő Évkerék
című könyvet sorsolunk ki a  
Móra Könyvkiadó jóvoltából!

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

MEGFEJTŐ
játékosaink között 

wellnesspihenést
sorsolunk ki! 

(a nyeremény a járványügyi korlátozások 
feloldása után vehető igénybe)

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



Az óvodai és iskolai közösségekben ta-pasztalható agresszió sok gyermek életét nehezíti meg. A helyzet tartós fennállása esetén akár hosszú távon fennálló pszichés sérüléseket is szerezhetnek, és tanul-mányi teljesítményük is jelentősen csökken-het. Gyermekpszichológusunkat, Szécsi Juditot arról kérdezzük, hogy mit tehetünk szülőként, és milyen intő jelekre kell figyelnünk.

Egy családon belüli haláleset mindenkit 

megvisel, de sajnos a hivatalos ügyinté-

zés ilyenkor sem maradhat el. Dr. Méhes 

Dávid Dániel ügyvéd elmondja, hogy milyen 

teendők hárulnak ilyenkor a családtagokra, 

és hogyan zajlik a hagyatéki ügyek kezelése.

A tavasz első hónapjában azoknak is ér-
demes elkezdeniük valamilyen moz-
gásformát, akik megszegték az újévi 

fogadalmaikat. Szerzőnk, Ivan Anita hasznos 
tanácsokkal segít, hogy a testmozgás melyik 
formáját válasszuk.

Mi zajlik egy átlagos napon egy orvosi 

váróteremben? Vág Bernadett rova-

tában arról mesél, miről beszélget-

nek a betegek, a nővérek és persze az orvosok, 

akik végül minden problémára találnak meg-

oldást, legyen szó magas vérnyomásról vagy 

Down-szindrómás családtagról.

Magazinunkat keressék márciustól a Szimpatika 
gyógyszertárakban!
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Következő számunkból
Márciusi számunkban is sok izgalmas témával készülünk 

olvasóinknak.

Magazinunk 
újrahasznosított 
papírból készül

XIII. évfolyam, 2. szám.
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Újabb

NYEREMÉNYEK

HONLAPU
NKON

Gondoskodjon kisbabája egészségérol!

Ha februárban kitölti tematikus kvízünket, megnyerheti az 

Origi BabyBoxát, amit azoknak az édesanyáknak ajánlunk, 

akik természetes és illatanyagmentes kozmetikumokkal 

szeretnék ápolni kisbabájukat.

Játsszanak velünk havonta változó tematikus kvízeinken!

Részletek:
WWW.SZIMPATIKA.HU


