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Kalmár András interjúja

Emlékszel?
Sosem fogom elfelejteni. Innen ment az élő adás. 
Itt kezdődött... nagyon durva.

Hány éve is?
Tizennyolc.

Mikor volt a döntő?
Április 3-án.

Így megjegyezted?
Hát igen. Eléggé fontos dátum az életemben. 

Sokat rohangáltatok ezeken a 
folyosókon...

Úristen, ez volt a színpad! Itt állt a díszlet, ott volt 
a kifutó... Milyen gyorsan eltelt az a tizennyolc év. 
Mintha csak most forgattuk volna a Csillagdalt. Jaj, 
könnyezik a szemem... De ez a légkonditól van...

Na, ha már így átjárt a hely szelleme, 
beszéljünk a kezdetekről. Nem indult 
könnyen a pályád. Van valami, amit most 
másképp csinálnál, vagy olyasmi, amit 
megbántál?

Szegény Szeremley Huba bácsi mondta, hogy az 
életnek nemcsak hossza van, hanem szélessége is. És 
ez megnyugtató. Mert a legtöbb ember mindig csak 
a hosszban gondolkodik, hogy van egy út, aminek 
egyszer vége. Pedig azért ott van a szélesség, hogy 
néha megálljunk és eltekintgessünk jobbra is, balra 
is... Fontos felismernünk, hogy mennyi mindent tu-
dunk még megtapasztalni – ez csak nyitottság kér-
dése. És igen, nekem nagyon nehéz volt elkezdeni, 
pontosan azért, mert tapasztalatlan voltam, és nem 
tudtam azzal az ősbizonytalansággal mit kezdeni, 
ami bennem volt. Persze ebből még most is őrzök 
egy adagot, de azért nem annyit, mint annak ide-
jén. Az volt a legdurvább az egészben, hogy mindez 
nagyon fiatalon történt meg velem, és közben folya-
matosan az emberek szeme előtt voltam.

Hány éves is voltál?
Tizennyolc. Minden a rivaldafényben történt. És ez 
azért megnehezítette az utat. Mert más ember, ha 
szenved, elbújik a négy fal közé, és csak a mikrokör-
nyezete akarja tudni, hogy éppen mi történik vele. 
Én pedig... az egész országot érdekelte, hogy Tóth 
Verával éppen mi van. És ez áldás, de ugyanak-
kor hátrány is volt. Ma már egyszerűen biztonság-
nak élem meg, hogy az emberek látnak, ismernek, 
akárhova megyek az országban, mindig kapok egy 
jó szót, egy kedves kérdést. Senki sem akar bánta-
ni. Ugyanakkor azt is élvezem, ha nem ismernek 
meg, ezért szeretek például külföldön lenni. Ott 
ténylegesen ki tudok kapcsolni. Egyébként engem 
sosem zavart, hogy megismertek. Ez vele jár, az em-
ber ezt vállalta. De ez nem azt jelenti, hogy min-
dent vállalni kell. Az ismertség, az egy dolog, de 
sokan azt gondolják, hogy ebbe automatikusan az 
is beletartozik, hogy a negatív kommentet, a nega-
tív nyilatkozatot is tűrni kell: „Viseld el, hogy ez a 

véleményem rólad.” De miért kéne nekem ezt elvi-
selni? Az építő kritikát nagyon szívesen veszem, de 
azt, amikor egy megjegyzés rosszindulatból vagy 
frusztrációból fakad, azt miért kéne tolerálni? Na-
gyon sok múlik a kommunikáción és nagyon so-
kat segít, ha teret adunk a másik megismerésének 
és nem azonnal, izomból cselekszünk.

Jó, de ha a közösségi médiáról beszélünk, 
akkor az esetek nagy részében a 
kommentelők eleve anonim profilokkal 
operálnak, és az, hogy mondjuk ötszázból 
vagy ötezerből van tíz hülye, aki beszól, 
miért izgat?

Annál sokkal több van, de csak azért mondtam ezt 
el, mert ez is az életem része. Egyébként én már eze-
ket mesterien semmibe veszem, de például a húgom 
esetében nem tudok így tenni, mert mégiscsak ezer 
érzelmi szál fűz hozzá, és rajta látom, hogy ez meg-
viseli, mivel egy hiperszenzitív ember. Képzeld, ma 
is hajnali kettőkor felkeltem és ránéztem a messen-
geremre, én nem nagyon szoktam ilyet csinálni éj-
szaka, de persze Gabi írt, hogy nem bírja elviselni, 
hogy valamiért megint bántják. Ő mindent jóindu-
latból csinál. De neki is meg kell tanulnia kezelni 
ezeket a helyzeteket.

Napi kapcsolatban vagytok egymással?
Szimbiózisban élünk. Együtt lélegzünk. Nem azt 
mondom, hogy sülve-főve együtt vagyunk, de na-
gyon erős a telepatikus élmény, ami köztünk van. 
Persze néha csinál olyat, ami miatt én is jól kupán 
csapnám... De nem baj, ha ő is tapasztal, és egy ki-
csit megreccsenti az élet, mert ezek az élmények 
visznek minket előre. És ő is egy jó erős, vidéki lány, 

Fotók: Bulla Bea

Tóth Vera: Minden úgy történt, ahogy történnie kellett
Egy koraőszi délutánon randevúzunk a Nemzeti Táncszínház kávézójában, a meredeken 
beeső napfényben táncosok és a közeli irodaházak munkatársai üldögélnek az impozáns 
épület teraszán. De mi nem azért találkoztunk a Millenárison, hogy a közelmúltban 
átalakított, teljesen megújult épületet megcsodáljuk, inkább nosztalgiázni jöttünk az 
egykori tévéstúdió sokat látott falai közé, ahol Vera egykor az év hangja lett. 
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Én azért hosszú távon 
sehol se bírok egyfolytában 

megmaradni.
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józan paraszti ésszel megáldva, szerintem sosem lesz 
komoly problémája, csak neki is meg kell tanulnia, 
hogy a népszerű embernél benne van a pakliban az, 
hogy nem csak szeretetet kapunk.

Emlékszem, tulajdonképpen ennek a 
lapnak a hasábjain jelentette be, hogy 
várandós.

Akkor volt az első trimeszterben. Hanna Róza most 
már 22 hónapos.

Talán abban, amit Gabiról meséltél, benne 
van a kismamaság is, nem lehet neki 
könnyű...

Talán igen, de azért Gabi mindig is egy káoszki-
rálynő volt. Ő gyárilag ilyen. A Tóthok és a Szabók 
és a Kálmánok összes tulajdonságát megörökölte. 
Benne integrálódott a család összes feszkója. Ezt 
kapta genetikailag, tehát ezt el kell fogadni. Saj-
nos az a jellemző, hogy ha valaki picit más vagy 
egy kicsit hullámzóbb, esetleg mélyebb, akkor már 
szétszedik.

Mi a helyzet veled, a te közösségi 
médiás követőiddel? Ők csak a virtuális 
térben szeretnek, vagy elmennek a 
koncertjeidre is?

Nekem nagyon cuki követőtáborom van, járnak a 
koncertre, jönnek hozzánk Palkonyára, tehát egy 
olyan kör, akikkel sokszor személyesen is találko-
zom. Ez így nagyon jó.

Ha már szóba hoztad Palkonyát... Ott 
éled a fél életedet a pároddal Villányban, 
bisztrót vezettek, amit szerényen lakás
étteremnek hívtok, de azért az ott készült 
videókból kiderült, hogy itt többről van szó. 

Lakásétteremnek indult, illetve maga a stílus la-
káséttermi, ez egy bensőséges verziója a vendég-
látásnak. Előre be kell jelentkezni, és egy ún. 
degusztációs menüt kap a vendég, tehát nem tud 
á lá carte választani. Nálunk nincs az, hogy csak 
egy csirkesalátát kérek, helyette 4-5 fogásos menü 
van, éppen az, amihez a páromnak kedve van. Ki-
csik vagyunk, ezért korlátozottak a lehetőségeink.

Ez a hely már létezett, mielőtt 
megismerkedtetek volna, vagy közösen 
alakítottátok ki?

A hely megvolt, mint PalKonyha lakásétterem, de 
én pont egy új beruházásra érkeztem, kiegészültünk 
egy panzióépülettel és egy hátsó terasszal. Ez azért 
volt fontos, hogy egész nyáron tudjunk vendégeket 
fogadni, mert egyébként az étterem bent van a régi 
parasztházban, egy olyan helyiségben, ami az előző 
lakók nappalija volt. Ott csak 26 ember fér el, a tera-
szon viszont 50 és 100 közötti vendég, de általában 
60 főnél többet nem engedünk be, ekkora létszám 
fölött már nehezen tudnánk minőséget adni. Merni 
kell kicsinek maradni. Tradicionális ízekkel dolgo-
zunk, de újragondolt bisztrókonyha-szerűen készít-
jük a fogásokat. A párom ebben éli ki a szenvedélyét, 
hogy milyen ízek, milyen színek, milyen köretek...

Nekem úgy tűnik, hogy te is lubickolsz 
ebben az életformában.

Én imádom.

És fel is szoktál ott lépni, sőt Gabi is 
gyakran színpadra áll veled. Ez hogy 
működik, csináltok egy margitszigeti 
nagykoncertet vagy egy Arénát, közben 
meg néhány tucat embernek énekeltek 
egy kis bisztróban? Nyilván lelkileg sem 
mindegy, de azért ez üzletileg is érdekes...

Minden szerződésben benne van, hogy ha csinálsz 
mondjuk Budapesten vagy bármelyik nagyváros-
ban egy nagykoncertet, akkor egy-két hónappal 
előtte nem vállalhatsz 50 vagy 100 kilométeres kör-
zetben fellépést. De Palkonya teljesen más. Az egy 
exkluzív dolog, korlátozott számban jöhetnek csak 
a vendégek, vacsoráznak valami finomat, és utána 
megnézhetnek egy szép koncertet azon a helyen, 
ahol a művésznő él. Pontosabban a művész úr és 
a művésznő.

És fel is szolgálsz, hogyha kell?
Abszolút, a COVID első hulláma után nagyon ver-
gődtem, mert ugye színpadra még nem mehettem 
akkor. Muszáj volt valamit kezdenem magammal. 
A párom úgy volt vele, hogy jaj, ne csináld már, te 
mégiscsak egy művész vagy és díva és mit tudom 
én. Erre azt mondtam neki, hogy ha nem csinálha-
tom, akkor belehalok. Közben rájöttem, hogy ez 
engem iszonyúan érdekel, és imádom a vendégeket 
és a vendéglátást. Valószínűleg anyukámtól jön ez 
a dolog, régen ő is vendéglátós volt.
A vendégek nagyon szeretik azt, hogy ül a Vera a 
sarokban, iszogatja a vörösborát, de néha feláll, és 
megkérdezi, hogy hogy érzi magát a kedves vendég, 
vagy kér-e valamit inni. Ez egy háziasszony-szerep, 
hiszen mi a saját életterünkbe engedjük be az em-
bereket, ők olyanok, mintha hozzánk jönnének 
vendégségbe. Azért is lakásétterem, mert nagyon 
családias a hangulata. 

Azért érdekes, hogy Gabi is és te is ebben 
a gasztrovilágban találtátok meg a 
párotokat. Ráadásul azt olvastam, hogy 
terveztek is valami családi vállalkozást.

Családi vállalkozásban most egyelőre még csak a 
SisterAct-koncertünket csináljuk. De az sincs ki-
zárva, hogy egyszer visszaköltözünk a Balatonra 
vagy a Káli-medencébe, és akkor őket is meg fog-
juk kérdezni, nincs-e kedvük valami közös dolog-
hoz. Mennyire menő lenne, hogy a két gasztrosrác 
meg két énekesnő csinálnak egy vendéglátós vala-
mit, akár egy bisztrókonyhát vagy valami helyi ér-
dekességet...? És ráadásul tök hiteles lenne, hiszen 
ott születtünk. Szerintem ez nagyot szólna! Csak 
ehhez tényleg kitartás kell, meg nagy elhatározás, 
hogy az ember vállalja ezt az életstílust, az állan-
dó jövést-menést. Mert kell a nagyváros és kell a 
vidék is. Én azért hosszú távon sehol se bírok egy-
folytában megmaradni. Muszáj, hogy néha feljöj-
jünk randevúzni a Bazilikához, hogy beüljünk egy 
jó kis étterembe, a páromnak ez az inspiráció. Neki 
muszáj elmenni néha Olaszországba, most például 
Nápolyba megy pizzasütést tanulni, még okosabb, 
még jobb akar lenni... Pedig a karantén elején még 
egy kenyeret se tudott megsütni. Most meg van egy 
kis pékségünk.

És mi a te pizzád, a te Nápolyod?
Én most arra próbálok törekedni, hogy kevés, de jó 
minőségű koncertem legyen, tehát nagykoncertek, 
nagy helyeken, sok emberrel, nagyzenekarral. Ezt 
valószínűleg húsz év múlva fogom elérni.

Miért kell ehhez húsz év?
Mert az ember általában idősebb korára éri el ezt a 
szintet. Van még minek beivódnia, mélyülnie. Ne-
kem nem kell sok, nekem nem kell világsztárság. 
Én nem vágyom arra, hogy külföldön turnézzak, 
de például egyszer szeretnék odáig eljutni, hogy 
meghívom a Budapest Sportarénába Gregory Por-
tert vendégként egy koncertemre. De tényleg elé-
gedett vagyok, nekem nem kell teltházas Budapest 
Park, az nem az én stílusom. Szívesebben énekelek 
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A ajánljaszínháztermekben. És ha örülnek az emberek an-
nak, amit a színpadon látnak, az maga a boldogság.

Azt kérdeztem az elején, hogy vane 
valami, amit megbántál vagy másképp 
csinálnál... végül is még  nem válaszoltál rá.

Nem hiszem, hogy bánnék bármit is abból, amit 
végigcsináltam az életben. Hiszek egy felső erőben, 
ami segít egyengetni az utamat. És ha valamit nem 
jól csinálok vagy jól csinálok, akkor kapok egy je-
let, hogy merre tovább. Ez a kis spiritualitás átjárja 
az életemet, és én ezt nem írhatom felül azzal, hogy 
azt gondolom, ezt másképp kellett volna csinálnom. 
Hiszem, hogy minden úgy történt, ahogy történnie 
kellett. Persze lehet, hogy egy picit hamarabb esz-
mélhettem volna a testalkatommal kapcsolatban. 
De most már sokkal egészségesebb vagyok, és nem 
tudom elmondani, hogy ez mennyire csodálatos. 

Más az arcom, más a kedélyállapotom, másképp 
vagyok a színpadon, bírom a munkát, szinte fát le-
het vágni a hátamon. Korábban annyira le voltam 
robbanva, hogy 30 évesen egy bevásárlást két napra 
kellett szervezni, mert egyszerre nem bírtam meg-
csinálni az egészet, annyira kövér voltam. Na, talán 
ezt tenném egy picit hamarabbra, mondjuk úgy 25 
éves koromban kellett volna váltani, és akkor talán 
egy kicsit jobban utolérte volna a testem változását 
a lelkem változása. A régi testedet is meg kell gyá-
szolni. Az élet adja meg a halál, a halál pedig az élet 
értelmét, ezt szokták mondani. Én ilyen kis elhalá-
lozó vagyok, kis halálok tömkelegében élek. Nem 
tudok úgy továbbmenni, hogy nem halok meg. De 
minél jobban telik az idő, ez annál terhesebb. Tu-
lajdonképpen nem annyira bánom, hogy ilyen va-
gyok, de azért annak örülnék, ha a gyerekemnek 
egy picit erősebb lenne a lelke.

Nem akartam rákérdezni, de ha már 
szóba hoztad... a gyereket...

Igen.

Ez hiányzik az életedből?
Most már igen. Rajta vagyunk a kérdésen. Készen 
állunk arra, hogy egy kis lelkecske azt mondja, hogy 
na, ti megfelelőek lesztek nekem szülőnek. Ha fiú, 
ha lány, tőlem bármelyik jöhet. De azért jó lenne, 
ha a kis Hanna Rózának lenne egy unokaöccse. 
Mert az apámnak csak lányok jutottak, még az uno-
kája is lány, most már jöjjön egy fiú, nem? Végül 
is mindegy, rá van bízva az égiekre. De egyébként 
arról is beszélgettünk, hogy lehet, hogy egyet így 
vállalunk, természetes úton, és egy másikat pedig 
örökbe fogadunk. A páromnak szánt szándéka az, 
hogy megmentsünk egy életet. Ezért is szeretem őt, 
mert ennyire együttérző, empatikus, és végtelenül 
szenved attól, hogy rengeteg gyereknek nem adatik 
meg a családi élet. Szóval azt mondta, hogy ő nyi-
tott lenne erre is. És én is. Miért ne?

Köszönjük a Nemzeti Táncszínháznak, hogy hely
színt biztosított az interjú elkészítéséhez.

Az FMH számára mindig fontos volt a ha
gyományok ápolása. Számos kísérleti program 
fűződik nevéhez e téren. Népzenei, világzenei 
és más zenei stílusok képviselői indították itt 
karrierjüket vagy adtak fontos koncerteket a 
Fehérvári úti épületben. Az FMH tevékenységének 
ma is egyik meghatározó tényezője a folklór, a 
néptánc és a népzenei hagyományok őrzése. 
Az első táncházra 1972ben került sor. 1974
ben vezette be az FMH a táncházklub formát 
– a Muzsikás klubot –, amely aztán országosan 
is elterjedt mintája lett a városi táncházaknak. Itt 
kezdte pályafutását a Muzsikás Együttes és Sebestyén Márta, de itt lett híres a Csürrentő Együttes is. Már az 1960as 
években kialakult az intézményben a Folklór Centrum, amely a magyar néptáncmozgalom talán legjelentősebb 
bemutató színpadává, szakmai és művészeti műhelyévé vált, úttörője volt a népművészeti és népi iparművészeti 
hagyományok ápolásának és széles körű bemutatkozásának. 
A koncertsorozat szeptemberben indult a Vujicsics együttes szereplésével, de az év hátralevő részében sem marad 
világ és népzene nélkül az, akit érdekelnek a Kárpátmedencei zenei gyökerek. Október 1én a Makám lép 
színpadra, október 9én a Novák Péter és az Etnofon játszik, december 18án pedig a Muzsikás búcsúztatja az 
évet. A koncertek 19 órakor kezdődnek, az előadásokra jegyek válthatók az FMH jegypénztárában.

Október 28án mutatják be a magyarromán koprodukcióban készült Éjjeli őrjárat című mozifilmet Demian József 
rendezésében, aki a román film egyik legendás alakja. Az Éjjeli őrjárat egy színházi társulat egyetlen éjszakájá
nak története. A főpróba forgatagában a társulat tagjai teljes jelmezben, saját ruhájuk, pénz és mobiltelefon nélkül 
kénytelenek hazaindulni, kilépni a hétköznapi valóságba, miután a színházi öltözőket zárva találják. A színészek 
szembesülnek az örök kérdéssel: hol ér véget a színpadi karakter, és hol kezdődik az ember?
Ez a próbatétel felszínre hoz egykét dilemmát, de lehet, hogy többet is. A látszat és a valóság viszonya, az előadás 
konvencióinak az utca konvencióival való ütközése, a színpad és a színdarab védelmének szertefoszlása a külvilág 
előítéleteinek súlya alatt – csupán néhány gondolat, amin a néző remélhetőleg eltöpreng majd.

Világzenei koncertsorozatot indított az FMH

Jön az  
Éjjeli  

őrjárat!
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Azt olvastam, hogy minden harmadik ember 
horkol. Igaz ez?
Pontos adatok nincsenek, már csak azért sem, mert 
nagyon sok ember – elsősorban az egyedül élők – 
nem is tudják magukról, hogy horkolnak. Általá-
ban a partner hívja fel a figyelmet a problémára. 
Léteznek becslések, melyek szerint Európában és 
Amerikában a nők 8-28%-a, a férfiaknak pedig a 
19-48%-a horkol.
Létezik a horkolásban szezonalitás? Pl. az évsza
kok vagy akár egy allergia befolyásolhatjae?
A horkolás egyik oka lehet az allergiás nátha, és 
ez bizony sokaknál szezonális. Ezen kívül, ha va-
laki például refluxos beteg és nem figyel oda az 
étrendjére, az is indukálhatja a jelenséget. Any-
nyi minden befolyásolhatja a felső légutak állapo-
tát, hogy akár már egy kis változás is horkolásban 
nyilvánulhat meg.

Akkor térjünk a lényegre: tulajdonképpen mit je
lent a horkolás?
Ha horkolásról beszélünk, akkor mindig a felső 
légutat kell megvizsgálni: az itt jelentkező tüne-
teket fel szoktuk osztani az orrot, a lágy szájpa-
dot, a szájgaratot és a gégét érintő problémákra. 
Felnőttkorban általában az orr és a lágy szájpad 
területe okoz gondot, gyerekkorban leggyakrab-
ban orr- vagy garatmandula megnagyobbodás áll 
a háttérben.
Tulajdonképpen arról van szó, hogy különböző 
felső légúti problémák ugyanúgy nyilvánulnak 
meg, tehát különböző területek azonos módon, 
azaz a horkolással jelzik, hogy valami nincs 
rendjén?
Az a közös az összes típusban, hogy a légúti ellen-
állás fokozódik, megnövekszik, ami azért áll fenn, 
mert a légút átmérője egy adott ponton lecsökken, 

tehát egy szűkebb keresztmetszeten nagyobb se-
bességgel áramlik át a levegő, és a környező szöve-
teket „magával ragadja”. Így alakul ki a horkolási 
hang, amit jellemzően a lágy szájpad ad ki, de a 
szűkület előfordulhat feljebb vagy lejjebb is: az orr 
és a garat is felelős lehet.
Azt tudjuk, hogy a túlsúlyos emberek hajlamo
sabbak a horkolásra, és az is köztudott, hogy 
az alkoholfogyasztás is indukálja a horkolást. 
De miért jön létre szűkület túlsúly vagy alkohol 
hatására?
Nemcsak az alkohol, hanem a különböző gyógy-
szerek – pl. altatók – is befolyásolják a garatban az 
izomtónust, amelynek hatására egymáshoz köze-
lednek, sőt összeesnek a szövetek, kevésbé állnak 
ellen a légáramnak. Elhízás esetén a nyak területén 
a kötőszövetekben a zsírállomány növekszik, ami 
összenyomja a légcsövet.
Az apnoét gyakran említik mint rizikófaktort, de 
ténylegesen milyen kockázatokat rejt a horko
lás? Akár bele is lehet halni?
A horkolás tulajdonképpen a hangjelenséget jelen-
ti, és csak a partnernek kellemetlen, ha csupán egy 
habituális horkolásról van szó. Viszont ez a problé-
ma nagyon gyakran társul az alvási apnoé szindró-
mával, amely során oxigénhiányos állapot lép fel, 
kimarad a lélegzetvétel, legsúlyosabb esetben ez 
fuldoklásig fajulhat.
Hogyan zajlik a beteg állapotának felmérése?
Nagy segítség, ha a beteg már úgy érkezik a kon-
zultációra, hogy rendelkezik bizonyos megfi-
gyelésekkel, illetve ha a párja segít abban, hogy 
megfigyeli a horkolás alatti légzést. Akik egyedül 
alszanak, azok is letölthetnek különböző okoste-
lefonos applikációkat, amik megkönnyítik a lég-
zésfigyelést. Ilyenkor az ember az éjjeliszekrényen 
bekapcsolva hagyja éjszakára a telefonját és az al-
kalmazás segítségével vissza lehet hallgatni, hogy 
szabályos-e a légzés, esetleg van-e légzéskimaradás, 
és persze azt is, hogy milyen erős a horkolás.
Ha kiderül, hogy a beteg segítségre szorul, 
mit tehet az orvos? Hogyan lehet a horkoláson 
segíteni?

Egy hagyományos fül-orr-gégészeti vizsgá-
lat során fel lehet mérni, hogy pl. allergiás nát-
ha, orrsövényferdülés, orrpolip vagy valami más 
okozza-e a problémát. Ez egy statikus vizsgálat, 
ami azt jelenti, hogy nem horkolás közben vizs-
gáljuk a beteget. 
Amivel biztos diagnózist lehet felállítani a hor-
kolás okáról, az egy dinamikus vizsgálat – ezt a 
vizsgálatot akkor szoktuk ajánlani, ha a statikus 
vizsgálat nem hoz eredményt. Ez viszont invazí-
vabb, altatásban végezzük, és horkolást indukál-
va endoszkóppal nézzük végig a felső légutakat. 
Ez a legprecízebb módja annak, hogy pontosan 
megállapítsuk a horkolás okát. Nagyon gyako-
ri, hogy az egyetlen probléma a szájpad területére 
tehető: a nyelv és a szájpad közel helyezkednek el 
egymáshoz. 
Klasszikus megoldásnak számítanak a műtétek, 
de ma már elérhető olyan kezelés is, amelynek so-
rán nincs sebészi metszés, szöveteltávolítás, kéthe-
tes felépülési idő, vérzésveszély stb., hanem direkt 
módon kezelve a szöveteket, egy lézer segítségével 
kollagén képződést indukálva a lágy szájpad össze-
húzható, ezáltal pedig több hely áll majd rendelke-
zésre a garatban.
Sok százfajta készítmény kapható, amelyek 
kollagént tartalmaznak, de valójában mi ez, 
és mire jó?
A kollagén egy fehérje, ami a szövetek feszességé-
ért is felelős, de mi nem szépészeti okokból fesze-
sítünk, hanem azért, hogy több levegőnek legyen 
helye a garatban. A lézerrel ennek a képződését le-
het indukálni, mert a kezelés hatására a kollagén 
rostok száma felszaporodik. 
Mindenki tapasztalta már, hogy ha megvágta az 
ujját, egy idő után a seb elkezdett magától ösz-
szehúzódni. Ehhez hasonlít az a folyamat, ami a 
lágy szájpadláson következik be a lézeres beavat-
kozás hatására. Mellékhatása nincs, és a beteg a 
beavatkozás után rögtön ehet, ihat, beszélhet – 
bár az indiai konyhát közvetlenül a kezelés után 
nem javaslom, a csípős ételeket egy ideig érdemes 
elkerülni.
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Horkolás – Horkolás – mit tehetünk ellene?mit tehetünk ellene?

A rajzfilmekben előszeretettel mutatnak egy farönköt és az azt 
kettévágó fűrészt, ha a főhős álmában hortyog. Ám a valóságban 
sokszor még ennél is kellemetlenebb hangot ad ki, aki horkol. 
Csupán egy, a partner számára zavaró éjszakai jelenségről van szó 
vagy komolyabb veszélyeket is rejthet ez a hanghatás? És ha igen, 
van-e rá gyógymód? Balogh Illés Ádámmal, az Istenhegyi Klinika 
fül-orr-gégészével beszélgettünk.

Kalmár András interjúja



Még az egyetemi évek alatt, a számtalan egyéb te-
endő mellett az okozta az egyik legnagyobb fejtö-
rést, hogy hol lakjak szeptembertől. Hogy találjak a 
legkönnyebben jó albérletet, vagy válasszak inkább 
kollégiumot? Mindkettőnek megvan a maga előnye 
és hátránya, egyéni preferencia kérdése, hogy kinek 
mi válik be. Az biztos, hogy kollégiumban lakni kü-
lönleges élmény, folyamatos nyüzsgés, bulik és tár-
saság jár ezzel az élettel. Emellett viszont azt sem 
szabad elfelejteni, hogy sokkal kevesebb a személyes 
tér, házirend van és szabályok, amiket be kell tar-
tani. Nem fogadhatunk vendéget bármikor, hiszen 

a porta ellenőrzi, ki lép be az épületbe. Tanuláshoz 
sem feltétlenül a legideálisabb: sokszor előfordulhat, 
hogy zavarnak a szobatársak és nehéz koncentrálni. 
Viszont hatalmas előnye, hogy olcsó, rezsire szinte 
semmit nem kell fizetni, maximum az internetért, 
és a legtöbb kollégiumi épületből könnyen és gyor-
san megközelíthetőek az egyetemek.

Én egy évig bírtam a kolis életet, aztán inkább az 
albérlet mellett döntöttem, mivel itt saját szobám 
lehet, és a fürdőszobát is csak néhány emberrel kell 
megosztanom. Nincs napirend, amihez alkalmaz-
kodni kell, nagyobb a szabadság. De az biztos, hogy 

ez a drágább megoldás, mert a havi bérleti díjon felül 
a rezsivel is számolni kell, és sajnos brutális mérték-
ben emelkedtek az árak az elmúlt években. 

Azt tapasztaltam, hogy egyrészt egyre több lakást 
kínálnak bérlésre, aminek én személy szerint örülök, 
viszont a minőségi albérletekből egyre kevesebbet 
találni. Úgy érzem, még mindig az a trend, hogy jó 
lesz az a lakás a „nagymama bútoraival”. Ha pedig 
mégis normálisan berendezik, akkor „airbnb-lakás-
nak” használják. Vagyis nem marad túl sok hasz-
nálható albérlet, és abból a kevésből kell válogatni. 

Gyorsan megtanultam, hogy legalább 
egy hónapot rá kell szánni a kere-
sésre, és olyan lakás nincs, ami 
minden szempontnak meg-
felel, valamiből bizony 
engedni kell. Ha nincs 
nálam legalább 120 
ezer forint a kaució-
ra, lényegében csak 
kirándulok egyet az 
albérlet nézegetések 
során. Én csak egy 
szobában gondolkod-
tam, és a legfontosabb 
szempontok közé a kivá-
ló közlekedés tartozott. A 
mostani törvények furcsa mó-
don jobban védik az albérlőket, 
mint a tulajdonosokat, ezért utóbbiak 
kénytelenek sokféle módon bebiztosítani magukat. 
Ma már a telefonban megkérdezik, hogy mivel fog-
lalkozom, van-e párkapcsolatom, gyermekem – sőt, 
utóbbi a legtöbb esetben kizáró ok, akárcsak a házi-
állat –, illetve azt is, mit csinálnék, ha tönkremenne 
a mosógép. Kéthavi kauciót, plusz egyhavi bérleti 
díjat szinte mindenhol elkérnek előre, és megesik, 
hogy közjegyzővel hitelesítik a bérleti szerződést.

Ma már szinte mindenki az interneten keres al-
bérletet. A legtöbb esetben azokat érdemes felhívni 
és megtekinteni, amelyeknél sok képet csinált a hir-
dető, így el lehet kerülni számos meglepetést. Per-
sze még így is sokszor megesik, hogy egy-két kínos 

dologra vagy körülményre csak a helyszínen derül 
fény. Láttam szobát, amit „kicsit sötétként” jelle-
meztek a hirdetésben, majd kiderült, hogy nincs 
ablaka. Egyes helyeken a hangyák és csótányok is 
az albérlők közé tartoznak, néhol még a hajléktala-
nokat is kerülgeti kellett a kapuban. Jártam olyan 
lakásban, ahol a körbejárás alatt derült ki, hogy a be-
ígért kanapé nincs ott a nappaliban, vagy szétrágta 
a kutya, a dohos szagokról vagy a ragadós konyha-
pultról nem is beszélve.

Felmerül még az a kérdés is, hogy barátokkal lak-
va szép az élet vagy idegenekkel? Lakótárssal 

élni különleges élmény, amit legalább 
egyszer az életben mindenkinek 

érdemes megtapasztalni. Kö-
zös programokat szervez-

hetünk, együtt alakítjuk 
ki az életritmusunkat, 
törzshelyeket fedezhe-
tünk fel, vagy akár kö-
zösen főzhetünk is, ami 
költ séghatékonyabb 
megoldás, mint gyorsét-

terembe járni. Mindezek 
mellett pedig az ünnepek 

többségét is együtt ünnepel-
jük meg, ilyen például a szü-

letésnap, de akár a sikeres vizsga 
vagy a munkahelyi előléptetés is ide 

tartozik. De kivel érdemesebb összeköl-
tözni? Természetesen a válasz nem fekete és fehér, 
ahogyan az élet sem. Mindenképpen kompromisz-
szumokat kell kötni, és tekintettel kell lenni a má-
sikra, mert sajnos rengeteg olyan ember van, akinek 
ez nem jön zsigerből.

Tapasztalataim szerint, ha baráttal költözünk ösz-
sze, előnnyel indulunk, hiszen egy általunk ismert 
személy jelenléte átsegíthet a költözés nehézségein, 
és nem kell időt fordítani a megismerkedésre, hiszen 
„nem a nulláról indulunk”. Bár több időbe telhet 
olyan albérletet találni, ahol többen is együtt lak-
hatunk, ez mégis egy maximálisan megvalósítható 
elképzelés, amit érdemes fontolóra venni.

Ivan Anita írásaIvan Anita írása
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Az albérletkeresés útvesztői
Rémálomba illő történetek, egekbe szökő árak és vérre menő küzdelem: a fővárosi 

albérletkeresés felér egy kalanddal, csak a happy end nem garantált.



• A nagy áttörés az optikában a XIII. században va-
lósult meg: olasz szerzetesek hegyi kristályból, il-
letve kvarcból készítettek félgömb alakú optikai 
lencsét, amelyet ha a betűkre helyeztek, megna-
gyította őket. Ezt akkoriban olvasókőnek nevez-
ték el.

• Az első szemüveg szintén a XIII. században ké-
szült, egy kis olasz szigeten, Muranoban felfe-
dezték az üveggyártás fortélyát, amely akkor egy 
titkos mesterségnek számított. Itt született meg 
az első szemüveg prototípusa: két domború opti-
kai lencsét egy-egy nyeles fa karikába helyeztek, 
ezeket pedig egy szegeccsel kötötték össze. Így 
készült el az első, a mai szemüvegekre egyáltalán 
nem hasonlító, meglehetősen nehéz látásjavító 
eszköz. Ezek a szemüvegek még nem illeszked-
tek az archoz, hanem kézzel kellett viselőjüknek 
a szemük elé tartaniuk. Később alakult ki a fül-
re illeszkedő szár, a 16. századtól kezdve pedig 
egyre változatosabb anyagokból készültek szem-

üvegek, mint pl. bőr, teknősbékapáncél, szaru, 
vas és ezüst. 

• A mai korszerű lencsék üvegből és műanyagból 
is készülhetnek. Az üvegből készült lencsék ol-
csóbbak és karcállóbbak, de egyben nehezebbek 
is, így a gyermekeknek kényelmesebb a műanyag 
lencsék használata.

• A napszemüveg használata több ezer évre nyúlik 
vissza: az eszkimók alakították ki az első nap-
szemüveg prototípusokat azért, hogy a hóról 
visszatükröződő fény ne vakítsa el a látásukat. 
Akkoriban keskeny réssel kialakított csontokat 
kötöztek a szemükre.

• A történelmi feljegyzések szerint feltehetően a 
római császár, Nero, a véreskezű költő volt az el-
ső trendteremtő a napszemüveg történelmében. 
Az ókori Rómában megrendezett gladiátor via-
dalok során órákon át kellett a tűző napfényben 
nézni a viadalokat. Nero gyöngyszem smaragd-
ból csiszolt lencsén keresztül nézte a viadalokat, 

hogy megvédje szemét a fényvisszaverődéstől, bár 
vélhetően nem sokat láthatott az eseményekből.

• A színezett lencsékkel James Ayscough, angol 
optikus kezdett el kísérletezni 1752 körül, aki 
egyáltalán nem aggódott a nap káros hatásai mi-
att. Meg volt győződve arról, hogy a kék és a zöld 
lencsék javíthatják a látáskárosodásokat. Később 
a sárgásbarna és a barna lencséket a XIX. és a 
XX. század elején a szifiliszes betegeknek „írták 
fel”, mivel a betegség egyik tünete a fényérzé-
kenység volt.

• A napszemüveg a második világháború után vált 
divatossá, amikor Douglas McArthur tábornok 
abban a napszemüvegben nyilatkozott a sajtónak, 
amelyet az amerikai légierő rendelt a pilótái számá-
ra, akik a magasban jelentős UV-sugárzásnak vol-
tak kitéve. Később több híresség is népszerűsítette 
a napszemüveget, pl. James Dean a filmvásznon, 
de emlékezetes John Lennon kerek napszemüvege 
is, ami a hippikorszak jelképévé vált.

• Az első kontaktlencse a francia filozófus, René 
Descartes ötlete volt 1636-ban. Úgy gondolta, 
üvegből kellene lencséket készíteni, amiket köz-
vetlen a szaruhártyára lehetne tenni. A. E. Fick 
és A. Müller elméleti elgondolása alapján a XIX. 
század végén készültek ilyen lencsék, ám ezek vé-
gül anyaguk és 23 mm-es átmérőjük miatt nem 
bizonyultak megfelelőnek, kényelmetlennek 
voltak.

• Az akril (hőre lágyuló műanyag) már használ-
hatóbbnak tűnt, 10 mm-re csökkent a lencse át-
mérője, de még mindig nem engedett át magán 
oxigént, ami problémát jelentett. Ez a kemény 
műanyagból készült lencse dr. prof. Győrffy Ist-
ván és Heinrich Wöhlk nevéhez köthető, a lágy 
hidrogéllencse alapanyagát pedig Otto Wichterle 
találta fel. Az 1971-es évek elején jelentek meg 
azok a kontaktlencsék, melyek rugalmasak és jól 
illeszkednek a szemre, és amelyek továbbfejlesz-
tett változatait a mai napig használjuk.

Ivan Anita írása
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Komplex megoldások kettős
lézertechnikával bőrgyógyászati és
nőgyógyászati problémákra Hévízen

· Arc- és testesztétika
· Facelifting kezelés – Fotona 4D
· Ránceltávolító, bőrmegújító kezelés – Twinlight 3D
· Zsírbontó kezelés – Tightsculpting
· Szemkörnyék kezelés – Smooth Eye
· Ajakfeltöltés, ajakfi atalítás – LipLase
· Akne kezelés Twinlight módszerrel
· Terhességi csíkok, striák kezelése
· Kézhát fi atalítás
· Tartós szőrtelenítés

· Nőgyógyászat
· Stresszinkontinencia kezelése – IncontiLase Twinlight 3D
· Késztetéses inkontinencia kezelése – IncontiLase Intra Twinlight 3D
· Kevert inkontinencia kezelése – IncontiLase Extra Twinlight 3D
· Hüvelyszűkítő kezelés – IntimaLase Twinlight 3D
· Hüvelyfal süllyedés kezelése – ProlapLase Twinlight 3D
· Kisajak plasztika – Pindal féle kisajak redukció

Szemezgető – olvasókőtől a kontaktlencséig
Gondolkodott-e már azon, kik találták ki a szemüveget és milyen célból? Hogyan 

fejlődött és vált a divatos kiegészítők ikonikus darabjává? Összegyűjtöttünk néhány 
olyan érdekességet a látásjavító eszközökről, amire talán álmában sem gondolt.
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
*A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

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

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

Az akció 2021. október 1-jétől 31-éig, illetve a készlet erejéig tart. Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

OKTÓBERI AKCIÓ

EP5 999 Ft EP2 899 FtEEPFt

ximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

= Egészségpénztári kártyára isEP apható. Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egészs an!

Az akció 2021. október 1-jétől 31-éig
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Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer Vény nélkül kapható gyógyszerVény nélkül kapható gyógyszer

Orvostechnikai eszköz és gyógyászati segédeszköz*Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

Étrend-kiegészítő készítmény**

Vény nélkül kapható gyógyszer Vény nélkül kapható gyógyszerVény nélkül kapható gyógyszer
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forgalmazza: Béres Gyógyszergyár Zrt. 
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

helyi képviselet: Angelini Pharma Magyarország Kft. 
1118 Bp., Dayka G. u. 3. Tel.: +36 1 336 1614 
E-mail: drugsafety@angelini.hu 
Dokumentum lezárása: 2021.08.27.

forgalmazza: Reckitt Benckiser Kft. 
1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Tel.: (+36) 1 880 1870 
E-mail: gyogyszer@rb.com

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

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

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

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

forgalmazza: Alcon Hungária Kft. 
1114 Bp., Bartók Béla út 43-47.

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

hatóanyag: famotidin

hatóanyag: ibuprofénhatóanyag: benzidamin

hatóanyag: nikotin

hatóanyag: 
xilometazolin- 
hidroklorid

hatóanyag: aszkorbinsav

Vitaminpótlás 50 év felettieknek, 
ősszel is. 4 havi adag. Magas hatóanyag-tartalom: 1000 mg C-vitamin 

filmtablettánként

Gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító 
és helyi érzéstelenítő hatása segít, ha 
fáj a torkod!

2× gyorsabb felszívódású¹ lágy 
kapszula enyhíti a fejfájást.

¹A Nurofen bevont tablettákhoz képest.

Napi 1 tablettával hatásosan 
csökkenti a gyomorsav 
túltermelődését. Szedje 

étkezés előtt 1 órával és előzze 
meg a gyomorégést! Tablettánként 24 mg 

luteint tartalmaz, ami 
a szem sárgafolt 
összetevője, és 
A-vitamint, ami 
hozzájárul a normál 
látás fenntartásához.

Felnőttek és idősek kalcium és D3-vitamin 
hiányának megelőzésére és kezelésére. A kalcium 
mellett D-vitamint is tartalmaz, így biztosítva a 
kalcium jobb beépülését a csontokba.

Segít a hirtelen fellépő 
dohányzás utáni vágy 
csökkentésében. A 4 mg-os 
szopogató tabletta azok 
számára alkalmas, akik 
több mint 20 cigarettát 
szívnak el naponta.

Száraz szem kezelésére szolgál. 
Csökkenti a szemszárazság okozta égő 
érzést és irritációt. Hatékonyan és 
gyorsan enyhíti a tüneteket. 
Kontaktlencse viselése közben is 
használható.

Gyorsan csökkenti az 
orrdugulást, hatása 2 
percen belül megkezdődik 
és akár 12 órán át tart.

Az orrmelléküregek és a 
légutak heveny és idült 
gyulladásainak kezelésére 
alkalmazható gyógyszer. 
Antibakteriális kezelés 
kiegészítéseként is 
alkalmazható.

89,2 Ft/db

93,3 Ft/db 135 Ft/db159,9 Ft/ml

279,9 Ft/ml73 Ft/db

92,5 Ft/db

96,6 Ft/db

214,9 Ft/ml

32,2 Ft/db50 Ft/db

Quamatel® Mini 10 mg filmtabletta
14 db
Quamatel® Mini 10 mg filmtabletta
14 db

Nurofen Rapid Forte 400 mg lágy kapszula  
30 db
Nurofen Rapid Forte 400 mg lágy kapszula  
30 db

Sinupret forte bevont tabletta
20 db
Sinupret forte bevont tabletta
20 db

Tantum Verde® FORTE 3 mg/ml 
szájnyálkahártyán alkalmazott spray  15 ml
Tantum Verde® FORTE 3 mg/ml 
szájnyálkahártyán alkalmazott spray  15 ml

SYSTANE® Ultra nedvesítő szemcsepp  
10 ml
SYSTANE® Ultra nedvesítő szemcsepp  
10 ml

NiQuitin Minitab 4 mg préselt szopogató 
tabletta  100 db
NiQuitin Minitab 4 mg préselt szopogató 
tabletta  100 db

Calcium-D-Sandoz 600 mg/400 NE
pezsgőtabletta  20 db
Calcium-D-Sandoz 600 mg/400 NE
pezsgőtabletta  20 db

Maxiluten tabletta
30 db
Maxiluten tabletta
30 db

Otrivin RAPID  1 mg/ml adagoló oldatos
orrspray  10 ml
Otrivin RAPID  1 mg/ml adagoló oldatos
orrspray  10 ml C-vitamin Béres 1000 mg filmtabletta

90 db
C-vitamin Béres 1000 mg filmtabletta
90 db

Actival Senior Plusz filmtabletta
120 db
Actival Senior Plusz filmtabletta
120 db

EP2 699 Ft

EP2 149 Ft

EP2 799 FtEP7 299 Ft

EP1 849 Ft

2 899 FtEP1 249 Ft

EP2 799 FtEP2 399 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.

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

Az akció 2021. október 1-jétől 31-éig, illetve a készlet erejéig tart. Áraink maximált akciós árak, melyek az áfát tartalmazzák.

OKTÓBERI AKCIÓ

kapható. Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egész= Egészségpénztári kártyára is kEP árában!yák eltérőek, vásárlás előtt kérjük, érdeklődjö

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer

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

Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer Vény nélkül kapható gyógyszer

Étrend-kiegészítő készítmény**

Vény nélkül kapható gyógyszerGyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény
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forgalmazza: 
GlaxoSmithKline-Consumer Kft.
1124 Budapest, Csörsz u. 43. 
Tel.: 225-5800 www.gsk.hu

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

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

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

forgalmazza: Herbária Zrt. 
1135 Budapest, Csata utca 27.

forgalmazza: GEMIL Pharma Zrt. 
1124 Budapest, Fürj utca 2.

forgalmazza: 
Bausch Health Magyarország Kft. 
1134 Budapest, Váci út 33.

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

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

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

1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.

hatóanyag: bacillus clausii spóra

hatóanyag: diklofenák-kálium
hatóanyag: oximetazolin-hidroklorid

hatóanyag: paracetamol

Készüljön az őszi-téli időszakra a 
Centrum multivitaminokkal. Keresse 
akciós csomagjainkat felnőtteknek 
és 50 éven felülieknek is.

Helyreállítja a bélflóra 
egyensúlyát antibiotikum-kúra 

és akut hasmenés esetén.

A szabalpálma kivonat és a 
tökmagolaj hozzájárulnak az alsó 

húgyúti rendszer és a prosztata 
megfelelő működésének 

fenntartásához.

Enyhíti a fejfájást, 
fogfájást és menstruáció 

következtében fellépő 
fájdalmat.

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

Komplex összetételű immuntámogató 
kapszula antioxidánsokban gazdag 
zöldség- és növénykivonatokkal, 
valamint 2000 NE növényi eredetű 
D3-vitaminnal a szervezet 
természetes védekező rendszerének 
normál működéséért.

Komplex összetétel luteinnel, 
antioxidánsokkal és cinkkel. 
A cink hozzájárul a normál 

látás fenntartásához.

Válassza az eddigi legerősebb²
Béres Cseppet!
²Emelt cink- és vastartalom a Béres 
Csepp, Béres Csepp Extra és a Béres 
Csepp Plusz belsőleges oldatos 
cseppekhez képest.

Készüljön az őszi-téli időszakra a 
Centrum multivitaminokkal. Keresse 
akciós csomagjainkat felnőtteknek 
és 50 éven felülieknek is.

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

Két hatóanyaggal 
csökkentheti a herpeszes 
hólyagok kialakulásának 
esélyét, az ajakherpesz 
tüneteinek kezelésére.

Felnőttek és 12 éves vagy annál 
idősebb serdülők számára a 
megfázás és az influenza 
tüneteinek és a vele járó fájdalom 
rövid távú enyhítésére javallott.

106,6 Ft/db130 Ft/db

24,7 Ft/ml

115 Ft/db

61,1 Ft/db 52,3 Ft/db

174,9 Ft/ml

192,8 Ft/db

52,3 Ft/db

40 Ft/db

Ocuvite Lutein forte
30 db
Ocuvite Lutein forte
30 db

Vegnum Multi-D étrend-kiegészítő
multivitamin kapszula  30 db
Vegnum Multi-D étrend-kiegészítő
multivitamin kapszula  30 db

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

Cataflam Dolo 25 mg bevont tabletta
20 db
Cataflam Dolo 25 mg bevont tabletta
20 db

Saballo Complex lágy kapszula
90 db
Saballo Complex lágy kapszula
90 db

Centrum® Silver 50+ „100+30” akciós 
csomag  130 db
Centrum® Silver 50+ „100+30” akciós 
csomag  130 db

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

Zovirax Duo 50 mg/g és 10 mg/g ajakherpesz 
krém  2 g
Zovirax Duo 50 mg/g és 10 mg/g ajakherpesz 
krém  2 g

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

Centrum® A-tól Z-ig® „100+30” akciós 
csomag  130 db
Centrum® A-tól Z-ig® „100+30” akciós 
csomag  130 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

Bánó fokhagyma galagonya fagyöngy kapszula  
100 db
Bánó fokhagyma galagonya fagyöngy kapszula  
100 db

EP2 699 FtEP2 299 Ft

EP1 749 Ft

6 799 Ft

EP5 999 Ft

3 199 Ft3 899 Ft

3 999 FtEP2 299 Ft

5 499 FtEP3 699 Ft 6 799 Ft



Legnagyobb fiam azt találta ki, hogy a megtakarított 
pénzéből meghívja a nagykorú testvéreit Prágába egy 
hosszúhétvégére. Egészen meghatódtam, hiszen ez egy 
elképesztően gáláns gesztus. Ő fizette a szállást, ter-
mészetesen az étkezést összedobták és nyilván mi is 
hozzájárultunk némi költőpénzzel.

Így történt, hogy a 18 éves Bence, a 20 éves Gergő, 
a 21 éves Ádám és Bori – akiről már nem illik leírni, 
hogy hány esztendős – egy szép szeptemberi hétvégén 
elindultak Prágába. Ádám elkérte az autómat, mert ál-
lítólag az időbeosztásuk miatt elég lehetetlen időpont-
ban tudtak elindulni, így a vonat nem jött számításba. 
Persze nyilván az is benne volt, hogy vagányabb ne-
kivágni a nagyvilágnak apa kocsijával... Belementem, 
hiszen nálam az autó nem létkérdés, illetve nem va-
gyok vele összenőve. Nyilván a munkám egy részéhez 
elengedhetetlen, de minden héten vannak olyan na-
pok, amit meg tudok oldani közerejű járművel. Persze 
szeretem a kocsimat, hiszen biztonságos, sokan bele-
férünk és mindig nagyon jó szolgálatot tesz. Kivált-
képp akkor, amikor éjszaka az ország másik feléről 
egy koncert után hazarepít! Amúgy is szeretek ben-
ne rendet tartani, de mivel a munkanapokon sokszor 
velem tartanak a kollégák a megbeszélésekre, forga-
tásokra és nem ritka, hogy a koncertjeinkre is többen 
utazunk benne, így elég kínos, ha valaki beleül vala-
mi ételmaradékba.

Prágából a gyerekek épségben hazaértek, óriási él-
ményekkel gazdagodtak, de ez nem csoda, hiszen a 
cseh főváros egy fantasztikus hely! Másrészt nagyon 
izgalmas volt számukra, hogy szülők nélkül, csak ők 
tesók, egyedül utazhattak el egy másik országba. 

Amikor visszakaptam a „szolgálati” gépjárművet, 
egész meglepődve szálltam bele, mert nem esett ki 
semmi az ajtaján, nem maradt benne sátor, hálózsák, 
üres petpalack. Majd az első indítás után megpró-
báltam kinézni a szélvédőn, de nem lehetett, annyi 
bogár volt rátapadva az üvegre, hogy az elképesz-
tő. A beépített spricni-ablaktörlő megoldással hiába 

próbálkoztam, így a hagyományos kézi módszert kel-
lett alkalmaznom, ami gyakorlatilag egy húszperces 
súrolást jelentett. A kicsi rovarok valósággal belefú-
ródtak az első ablakba, és lehetetlen volt eltávolítani 
azokat. Ez a jelenség – a tapasztalataim alapján – ak-
kor fordulhat elő, amikor az ember egy kicsit gyorsab-
ban hajt. Meggyőztem magam, hogy ezt most nem 
teszem szóvá, mert legalább kitakarították belülről.

Az autóbelső katasztrofális állapotának létrehozásá-
ban eddig Bence a csúcstartó. Ők a barátaival a nyár 
vége felé szerveztek egy többnapos pikniket a Kisoro-
szi szigetcsúcsra, ahova a két legjobb barátjával és a 
szerelmekkel mentek el. Az indulás előtti napon elkér-
ték a kocsim, mondván, hogy összesen hatan mennek, 
és milyen jól jön, hogy Apa autója hétszemélyes és elfér 
benne a 3 sátor, hálózsákok bogrács, stb...

Későn este értek haza a többnapos túráról, én pe-
dig másnap szokatlanul korán indultam dolgozni. 
Az utastér első felében minden rendben volt, ezért 
nyugodt lelkiismerettel vettem fel két kollégámat, 
akikkel együtt mentünk az egyik legnagyobb vidé-
ki megrendelőnkhöz. Út közben egy erős fékezésnél 
előre gurult egy bontatlan doboz sör, majd még egy. 
Fél nyolc körül felvillant a mobilom, amit GPS-ként 
használok. 

Kaptam egy sms-t:   

Az elmúlt hónapokban rádöbbentem egy újabb hiá-
nyosságra, amire a gyereknevelésben nem fordítottam 
kellő hangsúlyt. Azt vallottam mindig és ma is így 
élek, hogy az autóm van értem és nem fordítva, ezért 
sajnos ritkán csillog-villog vagy illatozik a kárpittisz-
títótól, és teljesen normális, hogy pulcsi, szalvéta, gyü-
mölcsleveses doboz és számtalan morzsa kallódik a 
hátsó ülésen, elől pedig a parkolócetlik, a kávéspoha-
ram, maszkok és bűnözéseim bizonyítékai, gondosan 
gombóccá formált édességre utaló nyomok lapul-
nak. Eddig ez rendben is lenne, kisebb gyerekeimre 
rászólva azért sokszor a kukába kerül, amit a lábuk 
alatt gyűjtögetnek, és természetesen én is időről-idő-
re kitakarítom az autót, de jogosítvánnyal rendelke-
ző gyermekeimet elnézve, sajnos ők inkább a káoszra 
emlékeznek és nem is igénylik a tipp-topp autóbelsőt.

Anya kocsija volt mindig is a „gyerekekkel vagyok” 
autó, ebbe belenézve akárki láthatta, hogy napi szin-
ten többször, több gyerek használja, míg Apáé tipi-
kus céges, rendes autó, se összevissza állított ülések, 
se bennhagyott uzsonnák nem jellemzik. A családi 
kirándulások persze ezen is nyomot hagynak, de más-
nap már kap is egy belső takarítást, volt nincs kup-
leráj. Az enyémet felesleges is lenne tisztítóba vinni, 
hiszen kezdődik elölről a napi rutin, ahogy anya-taxi 
elindul az iskolák, különórák, bevásárlások körútjára.

Nagylányom néhány barátjával az ország má-
sik felébe indult fesztiválozni a nyár végén, kedve-
sen-cukin hívott fel egy délelőtt, hogy elkérné az 
autómat négy napra, mert pont aznap küldtem ne-
ki egy fotót, hogy bicajjal tekertem a 20 km-re lévő 

munkahelyemre, tehát nincs is szükségem az autóm-
ra, olyan sportos vagyok. Első körben persze nemet 
mondtam, másodikban persze kölcsönadtam és bu-
szoztam, fuvart kértem a férjemtől és természetesen 
alkalmazkodtam. Amikor egy nap késéssel visszaér-
kezett az autó, én csak bepattantam, indultam bevá-
sárolni, és a teli bevásárlókocsi mellett kinyitottam a 
csomagtartót… Nem szoktam káromkodni, de né-
hány cifra kifejezés elhagyta a számat, mikor meglát-
tam a sátor, hálózsákok, matracok, pumpák, takarók 
és beazonosíthatatlan csomagok, szatyrok tömegét, 
amelyek mellé nem is pakoltam volna be a család 
heti betevőjét, de igazság szerint nem is fért be. A 
hátsó ülésen csak ismeretlen pulcsit, leesve zoknit 
találtam, szerencsére alsógatyát vagy bugyit nem. A 
melegtől szétrobbant gyümölcsleveses doboz és ra-
gacsos tartalma is csak ekkor tűnt fel, és a volán 
mögé beülve a kávéspoharam helyén néhány „nem-
igazi” cigarettacsikk fogadott. Itt telt be a pohár és 
fogadtam meg, hogy NEM és NEM és tényleg NEM 
adom kölcsön az autómat, legfeljebb, ha egy-egy kü-
lönóráról segítenek fuvarozni a kisebb testvéreket a 
nagykorú gyerekeim.

Két hét telt el, persze Dáviddal és Rékával kipakol-
tuk a kemping szettet (de anyu ezeknek nálatok van 
a helye!), kiszedtem a szemetet, kiszellőztettem a ko-
csit és előjegyeztem egy nagytakarítást is neki, amikor 
drága Férjem örömmel újságolta, hogy a négy felnőtt 
gyerekünk hosszú hétvégére utazik Prágába, és oda-
adta nekik az autóját kölcsön, mert a négy felnőtt vo-
natjegy drágább, mint a benzin…

Baby, you can drive my car

Bocsi Apu! Nem tudtam, hogy reggel 
hatkor indulsz!!! Este kitakarítom a 
kocsit, puszi! Bence! ☺

Anyaszemmel

Szonda Györgyi írása Küttel Dávid írása

Apaszemmel
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Szentkuty Nikolett interjúja

Mit értünk ekcéma alatt?
A szakma a száraz bőr-betegség és az atópiás derma-
titisz elnevezést is használja. Az ekcéma a bőr felületi 
rétegének gyulladásos megbetegedése, ezért látjuk a 
száraz, vörös foltokat a bőrön.
Milyen tünetekkel jár, és mennyire nehéz a be
tegség felismerése?
Ha egy csecsemőn vagy kisgyermeken bőrpír je-
lenik meg, és az elváltozás hámlik vagy egyre na-
gyobbra növekszik, mindig számításba kell venni 
ezt a betegséget is. A könyök- vagy térdhajlatban, 
illetve csecsemőknél a fül mögött is előfordul-
hat. A foltok viszketnek, kellemetlen érzést okoz-
nak, ezért a kicsik vakarással próbálják enyhíteni 
a tüneteket.

Gyógyítható betegségről van szó, vagy akinél 
kialakult, annak az egész életét végigkíséri?
Ha a szülők atópiás dermatitiszben szenvednek, a 
gyermek örökölheti a hajlamot, és nagy valószínű-
séggel hasonló tünetek alakulhatnak ki.

Az ekcéma alapvetően nem gyógyítható teljesen, 
de kordában tartható a bőr gyulladásos folyamata-
inak visszaszorításával. Bizonyos típusait azonban 
két és fél éves korukig ki is nőhetik a kicsik.
Mi válthatja ki a tüneteket?
A csecsemők 10-20%-ánál fordul elő a betegség, az 
ő esetükben gyakran ételallergia okozza a tünete-
ket. Sok édesanya nem is gondolja, hogy ha ő ma-
ga tejterméket, olajos magvakat vagy pl. mogyorós 
csokoládét eszik, az allergének az anyatejjel a baba 

szervezetébe is bekerülhetnek, ami bőrtünetek ki-
alakulásához vezethet. Később aztán a gyulladt 
bőrön keresztül egyéb allergének is bejuthatnak, 
amelyek tovább rontják a helyzetet. 

A betegség kialakulásának okát nagyon nehéz 
megtalálni. Nagyobb gyermekeknél akár a stressz 
is előidézheti a betegség fellángolását.
Csökkenthető valamilyen módon a kialakulás 
esélye?
El szoktuk mondani a csecsemők anyukáinak, hogy 
a szoptatás jótékony hatású az ekcémával szemben, 
de vannak olyan esetek, amikor az anyatejjel ke-
rül be az allergén. Ezért a szoptatós anyukáktól azt 
szoktuk kérni, hogy mellőzzék a gyermeknél aller-
giát kiváltó élelmiszereket a saját étrendjükből is. 
A tápszerek nagy része tehéntejből származó fehér-
jét tartalmaz, és ez okozza a panaszokat. Így amikor 
tünetekkel jelentkeznek nálunk, és krémet kérnek 
a viszkető és száraz, piros bőrre, érdemesebb elő-
ször elbeszélgetni a szülővel, hogy hogyan táplálja a 
gyermekét, mert sokszor bizonyos ételek elhagyása 
megoldja a problémát.

Az sem mindegy, hogy a csecsemő étrendjébe ho-
gyan vezetjük be az új élelmiszereket, pl. a túl korán 
fogyasztott tehéntej kiválthat olyan allergiás tünet-
együttest, amelybe a légúti allergia és a bőrtünetek 
is beletartoznak.

Fontos tudni, hogy bizonyos – akár babaápolási 
– kozmetikumok összetevői a csecsemők bőrére nin-
csenek jó hatással, így ezeket is érdemes elkerülni.
Azon túl, hogy elhagyjuk ezeket a termékeket és 
élelmiszereket, milyen kezelési módokat szok
tak javasolni?
A száraz, hámló bőrfelület állapotát kenőcsökkel ál-
lítjuk vissza – ha ez sikerül, annak nagyon örülünk.
Kezdetben nagyon hasznosak a fürdetőkrémek, 
konkrétan a magisztrális készítmények, amelyek 
nem tartalmaznak olyan egyéb összetevőket, pl. il-
latanyagokat, amelyek rizikósak lehetnek a gyermek 
szempontjából. A tünetek megjelenésekor ezek el-
hagyását javasoljuk, illetve nagyon széles paletta áll 
rendelkezésre zsírozó krémekből, amelyek haszno-
sak lehetnek. Ezekkel enyhíthetünk a tüneteken első 

körben mint szülő és gyógyszerész, azonban súlyo-
sabb esetben már csak orvosi kezelés és felügyelet 
mellett alkalmazhatóak a készítmények.
Mit ronthatunk el leginkább az ekcéma kezelé
sével kapcsolatban?
Fontos, hogy időben szakemberhez forduljunk, 
ugyanis a folyamat nagyon ritkán fordul meg, a 
tünetek súlyosbodni fognak kezelés hiányában. A 
vakarás hatására a sebek bakteriálisan felülfertőződ-
hetnek és még csúnyább tüneteket okozhatnak, így 
gyakran a két-három napig tartó kenőcsös kezelés 
helyett akár egy hónapig is gyógyítani kell az érin-
tett bőrfelületet.

Szülőként azzal is hibázhatunk, ha azt gondoljuk, 
mi magunk is meg tudjuk oldani a problémát, és 
mivel nem ismerjük fel a tüneteit, pl. gombás fertő-
zésként kezdjük el kezelni. Gombaellenes készítmé-
nyek vény nélkül is kaphatóak a gyógyszertárakban, 
és mivel a bőr hidratáltságát hirtelen fokozzák, így 
akár még úgy is tűnhet kezdetben, hogy javulnak 
a tünetek, de valójában nem alkalmasak az ekcéma 
kezelésére. Tartsuk szem előtt, hogy mindig érdemes 
idejében megállítani a folyamatot szakember segítsé-
gével, mert felülfertőződés esetén később már sokkal 
komolyabb kezelésre lehet szükség.

Kezelhető betegségről van szó, különösen csecse-
mőknél, amely látványos javulást mutat akár már 
egy diéta hatására is. Felnőtteknél már nehezebb a 
kezelés, elhúzódhat és sokkal több kitartást igényel 
a beteg részéről, hogy ne vakarja a bőrt.

Gyerekeknél a felülfertőződés megelőzéseként 
vágjuk le a körmöket, hogy ne keletkezzenek még 
mélyebb sebek az éles körmöktől, ráadásul így keve-
sebb szennyeződés kerülhet a vakarás során a gyul-
ladt bőrbe. Amíg tart a betegség, inkább a rövid 
zuhanyt részesítsük előnyben a fürdéssel szemben, 
hiszen a víz szárítja a bőrt, és ne alkalmazzunk sima 
szappant vagy tusfürdőt se, inkább a fent említett 
fürdetőkrémeket használjuk. Nyáron figyeljünk ar-
ra, hogy mennyi időt tölt a gyermek a medencékben, 
mert a klóros víz sem tesz jót a beteg bőrfelületnek, 
míg télen a bőr hidratáltsága egyébként is romlik, 
így fokozott figyelemre van szükség.

Csecsemőknél és kisgyermekeknél gyakran előforduló problémát 
jelentenek a különböző, bőrrel kapcsolatos betegségek, 
amelyek egyes esetekben rendkívül ijesztőek lehetnek – ezek 
közé tartozik az ekcéma is. Dr. Somogyi Zsolt gyermekorvost és 
szakgyógyszerészt a tünetekről, a kezelési módokról és arról 
kérdeztük, mikor szükséges szakemberhez fordulni.

A gyermekkori  
ekcéma kezelése
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– Csak hát árad belőle az örömtelenség. 
– Gondolja? – mélázott el Mártika. 
– Még a szeme is szomorú volt, a ruhája, még az illata is. 
– Nahát! Pedig régen úgy ragyogott. 
– Talán valami nagy bánat érte. És most szomorkodik. 
– Bánat?
– Talán elhagyta az ura. Vagy beteg lett az édesanyja. 
– Vagy meghalt a cicája. Ha volt neki. Nekem volt, meg 
is halt, én is nagyon szomorú voltam évekig. 
– Ugye. 
– Meg kéne tudni, mitől szomorú – morfondírozott 
Márta néni. – Na, ha kijön Lilla nővér, megkérdezem 
tőle. 
– Úgyse mondja meg! – legyintett Jóska bácsi. – Tiltja 
az orvosi titoktartás.
Ebben a pillanatban kivágódott az ajtó, és már fel is 
csendült Lilla nővér csicsergése. 
– Szépséges napot kívánok, ki a következő? 
Márta néni felpattant, elkapta Lilla nővér karját, hogy 
közel rángathassa magához és a fülébe súgta:
– Mitől olyan szomorú a Marcsi? Tudja, aki most 
ment el. 

– Jaj, hát elment? A doktor úr most írja neki a beutalót 
a pszichiátriára. Nem várta meg? 
– A pszichiátriára? – kérdezte elhűlve Mártika. 
– Na ugye, én megmondtam! – derült fel Jóska bácsi. 
– Ó, hogy én mennyit beszélek! – mondta Lilla nővér. 
– Tartsák ezt titokban, kérem. Nincs semmi baj, csak ki-
csit romlott a kedélyállapota Máriának. Bárkivel, bár-
mikor előfordul. 
– Nem halt meg senkije? Se kutyája, se macskája? 
– Nem, tudtommal nem történt vele semmi tragédia.
– De hát akkor mitől? – kérdezte Márta néni. 
– Nem kell ehhez mindig ok – felelte Lilla nővér. – Az 
enyhébb eseteken segít a rendszeres mozgás, friss levegő, 
kellemes társaság. A komolyabb állapotot pedig helyre-
hozza a pszichiáter egy gyógyszerrel. 
– Nahát! – álmélkodott Márta néni. – És mit gondol, 
nekem nem romlott le a kedélyállapotom? 
Lilla nővér elnevette magát. Nála csak Jóska bácsi ne-
vetett hangosabban, aztán meg már Mártika is. 
– Jöjjön be Márta néni, elég lesz mára, ha megmérem 
a vérnyomását. 
Hát, így indult aznap az az októberi rendelés.– Nahát, Marcsikám, te vagy az? – sikított fel Márta 

néni, amint a szürke kabátos, szürke nadrágos, szür-
ke selyemsállal bajlódó és szürke hajú nőt észrevette. 
Kovácsiné Kiss Mária elengedte rakoncátlan sálját, 
ami máris visszahullott a nem megfelelő irányba, és 
szürke tekintetét lassan, de nagyon lassan a hang irá-
nyába emelte. 
– Én – felelte alig hallható hangon, aztán csak állt 
mozdulatlanul, és Márta nénit bámulta. Vagy csak 
rajta felejtette a szemét, ha már odarakta. 
Ez az esemény egy bánatos októberi napon történt, a 
rendelő nyitását követő harminckilencedik percben. 
Márián és Márta nénin kívül nem is volt még páci-
ens, mert az október annyira álmosító volt, hogy még 
a betegek is inkább otthon aludtak, mint hogy gyógy-
kezelésre igyekeztek volna. 
– Régóta nem láttalak! Mi van veled? Jól vagy? – foly-
tatta a diskurzust Mártika, és közben fel-alá rohangált 
a szeme Márián, hátha rájön a titokra. Mert hogy volt 
valami titok, az biztos, ahogy az is biztos, hogy Mária 
nem fogja elárulni. Négy évvel ezelőtt, amikor Mária 
még nyolc kilóval több volt, és a haja is szőke volt, és a 
ruhatára olyan színes és divatos, hogy meg kellett zak-
kanni az irigységtől, csak azért jött a rendelőbe, mert 
megfájdult a torka és antibiotikumot akart. De azóta? 
– Megint megfájdult a torkod? – kérdezte súgva Márta 
néni, mert tisztában volt a rendelői etikettel, mármint 
hogy nem beszéljük ki egymás nyavalyáit. 

– Nem. Van valami, de nem tudom, mi. Valami nyo-
masztó és rideg, fénytelen és kimerítő – felelte Mária, és 
sóhajtott hozzá. 
– És nem fáj? 
– Nem, fájni éppen nem fáj. Csak szorongat. 
– És a doktor mit mondott? 
– Csak kérdezgetett. Aztán hümmögött.
Mártika meglepődött a szóáradattól. Nem számított 
ekkora kitárulkozásra. Érezte, hogy meg kell ezt há-
lálnia valahogy, segítenie kell ezen a Marcsin, ha már 
az orvosok nem segítettek. Na, majd ő kitalálja, mi 
lehet a betegsége a szerencsétlennek.
– Talán vakbélgyulladás! – kiáltott fel. 
Mária a helyére rántotta a sálját, megköszönte a kedves 
érdeklődést, és megindult kifelé. És eközben összeüt-
között Józsi bácsival, aki épp betrappolt a rendelőbe. 
Ezután zavartan megpróbálták kikerülni egymást, hol 
jobbra léptek, hol balra, és egyre fürgébben, mint-
ha csárdást ropnának, míg Mária el nem sírta magát. 
– Jóska! – kiabált Mártika. – Megőrült maga? Táncol-
tatja ezt a beteg asszonykát? Mit képzel magáról, hogy 
egy mágikus Fred Astaire? 
Eközben Mária kiszaladt a rendelőből, még csak el 
se köszönt. 
– Dehogy! – felelte Jóska bácsi. Csak összegabalyodtunk. 
Ki volt ez a penészes asszonyka? 
– Penészes? Hogy mondhat ilyet? – kiabált Márta néni. 
– Nem rosszból mondom – dünnyögte Jóska bácsi. 

Vág Bernadett írása

24

A bánat 
illata

HIRDETÉS

orröblítő spray

Wick First Defence orröblítő spray – orvostechnikai eszköz (15 ml). 
Magyarországi kapcsolattartó: P&G Hungary Kkt., 1082, Budapest, Kisfaludy u. 38. Tel.: +36 1 451 12 56

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

M
A

T-
H

U
-V

IC
K

S
-2

1-
0

0
0

0
27

 (2
0

21
.0

9.
14

.)

135x92_szimpatika_wfd_0914.indd   1135x92_szimpatika_wfd_0914.indd   1 14/09/2021   12:48:4114/09/2021   12:48:41
24 25



Mit jelent pontosan a tartási és az életjáradéki 
szerződés?
A tartási szerződés alapján a tartásra kötelezett, 
vagyis az eltartó köteles az eltartott életkörülmé-
nyeinek és szükségleteinek megfelelő ellátására, 
a gondozásért pedig az eltartott ellenértéket ad, 
amely általában ingatlant jelent. Az eltartó szol-
gáltatását úgy kell elképzelni, hogy az nem csak a 
létfenntartást szolgálja, hanem az eltartott koráb-
ban megszokott életkörülményeihez kell igazítani, 
és természetesen figyelembe kell venni az eltartott 
által felkínált ellenértéket is. Tehát pl. egy 200 mil-
lió forintos ingatlanért cserébe elvárható, hogy ne 
létminimumon tartsa az eltartó az eltartottat.

 A tartási szerződésen kívül lehetőség van életjára-
déki szerződést kötni, amely szintén a jogosult élet-
fenntartását és megélhetését biztosítja. Ez alapján a 
kötelezett járadékot fizet a jogosultnak ellenértékért 
cserébe, amely az esetek többségében szintén ingat-
lant jelent. Ebben az esetben nincs szó személyes gon-
doskodásról, csupán egy havonta fizetett összegről.
Mikor érdemes tartási, illetve életjáradéki szer
ződést kötni?
 Ezek a szerződések az életfenntartást, a megélhe-
tést biztosítják, ám megkötésük előtt érdemes tud-
ni, hogy a rokonok is kötelesek egymást eltartani 
– ez nevezi a jog rokontartásnak. Erre az jogosult a 
rokonaival szemben, aki önhibáján kívül nem képes 

eltartani magát, és akinek tartásra kötelezhető há-
zastársa, volt házastársa vagy volt élettársa nincs. 
Ilyen típusú tartási kötelezettség elsősorban a szülő 
esetében áll fenn a gyermeke felé, illetve a nagykorú 
gyermeknek a rászoruló szülővel szemben.
Többek között ezzel magyarázható, és a törvény kü-
lön rögzíti is, hogy a közeli hozzátartozók között 
létrejött tartási szerződés esetén általában ellenszol-
gáltatás nem jár.
Mit érdemes mindenképpen rögzíteni a tartási 
szerződésekben?
A Ptk. a szükséges részletességgel rendezi a tartási 
szerződés lehetséges tartalmát, melyet írásba kell 
foglalni. A törvény felsorolja a minimálisan teljesí-
tendő szolgáltatásokat is, de ettől eltérően, más szol-
gáltatásokban is megállapodhatnak a felek.
Szükségesnek tartom elmondani, hogy egy 
ügyvéd vagy közjegyző közreműködése 
minden esetben segítheti ezen szer-
ződések szakszerű megkötését, és 
így elkerülhető a későbbi problé-
mák és viták kialakulása is.
Az esetek döntő többségében 
egyébként az eltartott ingatlan-
tulajdona szerepel a szerződésben 
ellenértékként, ilyenkor amúgy is 
kötelező tartalmi eleme a szerződésnek 
az ellenjegyzés.
Mikor szűnik meg a szerződés, illetve ho
gyan lehet az eltartási típusú szerződéseket 
megszüntetni?
Ezek a szerződések általában  a jogosult halálá-
val  szűnnek meg. Ha több jogosult szerepel a 
szerződésben, például házastársak kötnek tartá-
si szerződést az eltartóval, akkor az egyik jogosult 
halála után a házastársa, aki továbbra is jogosult, 
változatlanul követelheti a megszokott életvitel 
folytatásához szükséges szolgáltatásokat.
Más a helyzet a tartásra kötelezett, vagyis az eltartó 
halála esetén. Ebben az esetben ugyanis a tartási kö-
telezettség nem szűnik meg, hanem az örökhagyó 
tartozásaiért való felelősség szabályai szerint átszáll 
a tartásra kötelezett örökösére.

Sokan nem tudják, hogy a tartási szerződést a felek 
közösen nem tudják megszüntetni, csak bírósági 
úton, módosítását viszont bármelyik fél kérheti. A 
bíróság akkor módosítja a szerződést, ha a korábbi 
tartalommal már nem valósítható meg a szerződés 
célja, például azért, mert a felek között megromlott 
a viszony. Ilyenkor a bíróság ítéletben rendezi, hogy 
az eltartónak pontosan mit kell teljesítenie, ha pe-
dig így sem fenntartható a szerződés a továbbiak-
ban, a bíróság megszünteti azt. A bíróság egyébként 
bárhogy rendelkezhet, de olyan döntést nem hoz-
hat, amely ellen mindkét fél tiltakozik.
Az eltartási szerződéseket meg lehet támad
ni azon az alapon, hogy nem értékarányosak, 
vagy esetleg azért, mert nem valósult meg az 
előírt szolgáltatás?

Több esetben láttam, hogy feltűnően nagy 
értékkülönbségre hivatkoznak a tartási 

szerződés kapcsán. Ennek megítélé-
se azért nehéz, mert a tartási szer-
ződésben eleve van egy előre ki 
nem számítható bizonytalansági 
tényező, amelynek következtében 
a szerződés időtartama sem a szer-

ződés megkötésekor, sem annak tel-
jesítése során nem határozható meg.

Megállapítható a szerződés érvénytelen-
sége abban az esetben is, ha tényleges tartás-

ról valójában nincs is szó, illetve nem valósul meg, 
mert például a felek azért kötik, hogy úgy tűnjön, 
mintha ellenérték fejében szerezte volna meg az eltar-
tó az ingatlant. Ez esetben ugyanis az ingatlan nem 
lesz hagyatéki vagyon, így a kötelesrészre jogosult 
nem tarthat igényt arra, és ezt egyesek meg is pró-
bálják kihasználni. De a szerződés megtámadására 
adhat alapot az az eset is, amikor nem tisztázható 
előzmények és körülmények között, a gyógyíthatat-
lan betegségben szenvedő eltartottal annak közeli 
halála bekövetkezésének tudatában kötnek tartási 
szerződést. Ebből is látható, hogy számos kérdés 
merülhet fel az ilyen típusú szerződések kapcsán, 
így megkötésük előtt mindkét fél számára ajánlott 
a jogi segítség igénybevétele.

Szentkuty Nikolett interjúja

Időskori biztonság, kiszámítható jövő

A magukra maradt idős emberek, örökös és segítség híján gyakran 
kérnek segítséget egy együttműködő idegentől, aki vállalja a 
gondozásukat halálukig, cserébe pedig legtöbbször saját ingatlanjukat 
ajánlják fel, amely haláluk után az eltartó tulajdona lesz. A tartási 
és életjáradéki szerződések segítséget jelenthetnek, de csak nagy 
körültekintéssel érdemes megkötni azokat. Dr. Méhes Dávid Dániel 
ügyvéd a legfontosabb tudnivalókra hívja fel a figyelmet. 
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Amikor a két szülő elérkezik ahhoz a döntéshez, hogy 
életüket külön folytatják, egy új életszakasz kezdő-
dik, ami érzelmi szempontból minden családtag szá-
mára megterhelő. Ebben a helyzetben a gyerekek az 
addigi stabil, biztonságot jelentő otthon élményét 
vesztik el, minden bizonytalanná válik számukra. 
Ez a veszteségélmény még a leggördülékenyebb válás 
esetén is jelen van.

Sok szülő hiszi azt, hogy ha sosem veszekednek a 
gyermekek szeme láttára, akkor a gyerekek nem is sej-
tik, hogy baj van. A másik tévhit, hogy a „gyermek 
érdekében” fenntartják a rosszul funkcionáló kap-
csolatot. Az igazság azonban az, hogy már az egészen 
kicsik is érzik, ha a családban baj, feszültség van. Tö-
kéletes receptoraik vannak, amikkel a családi miliő 
feszültségét megérzik, átveszik.

Éppen ezért nagyon fontos, hogy a problémákról 
beszélni kell, bármilyen korú gyermekről legyen is 

szó, de természetesen csak olyan formában és mély-
ségben, ami az adott életkoruknak megfelelő. A válás 
esetén inkább a konkrétumokat, a tényeket közöljük, 
igyekezzünk mellőzni a vádló, minősítő kijelentése-
ket a házastárs, a döntés vagy a megváltozott élethely-
zet kapcsán. Sokkal kisebb sérülést okozunk azáltal, 
ha idejében megtudják ezeket, mintha egy hamis vi-
lágban élnek. Azok a gyerekek ugyanis, akik érzik, 
hogy valami nincs rendben, ugyanakkor nem kapnak 
számukra megnyugtató magyarázatot, a lehető leg-
rosszabb forgatókönyvet képzelik el magukban, ami 
sokkal szorongatóbb mindennél.

A válás tényének közlésekor igyekezzünk a lehe-
tő legtöbb fogódzót adni gyermekünknek: mondjuk 
el, a döntés mentén milyen lépések következnek, ki, 
mikor, hová fog elköltözni. Érdemes megmutatni a 
gyermeknek az új lakóhelyet, a saját szoba kialakí-
tásába bevonni őt. Ez mind-mind segít az elveszett 

kontrollélmény visszaszerzésében is. A válás kapcsán 
azt kell hangsúlyozni, hogy noha jelen formában a 
szülők együttélni nem tudnak már, őt, a gyermeket 
ugyanúgy szeretik. Gyermekünket az is nagymér-
tékben megnyugtatja, ha látja, hogy szülei képesek 
egymással tisztelettel kommunikálni. Az egyes dön-
téseknél a gyermek jólléte, biztonságérzete, érzelmei 
előbbre valók a felnőttekénél.

Az érzelmi reakciókat ilyenkor nem lehet megspó-
rolni, sőt lehetőséget kell adni a gyermekek-
nek, hogy a válás kapcsán megéljék 
saját érzéseiket. A gyermek lehet 
dühös, szomorú, ezeket az ér-
zéseket szülőként „el kell vi-
selni”, és sokat segíthet az 
is, ha elmondjuk, hogy 
megértjük az érzéseit, és 
el tudjuk fogadni, hogy 
most nehéz. Az érzések 
ilyesfajta legálissá téte-
le azt az élményt kelti a 
gyermekben, hogy figye-
lembe vesszük őt is. 

A legtöbb gyermek eleve ha-
talmas bűntudatot érez, azt éli 
meg, hogy esetleg ő a felelős a szülők 
válása kapcsán: nem viselkedett elég jól, hisz-
tizett, rosszalkodott.

A lojalitáskonfliktus a másik nehéz érzés, amivel a 
gyermekek ilyenkor küzdenek: úgy érezhetik, hogy 
egyszerre kétfelé kell hűségesnek, korrektnek lenni-
ük, ami egy szélmalomharc, egy lehetetlen küldetés. 
A gyerekek ilyenkor folyamatosan azzal küzdenek, 
hogy amikor egyik szülőjükkel jól érzik magukat, ak-
kor azzal a másikat elárulják. Sokszor ebben a szülők 
is támogatják a gyerekeket azáltal, hogy megjegyzé-
seket tesznek a másik szülőtársra, vagy „postásként” 
használják a gyereket, esetleg látványosan kimutat-
ják negatív érzéseiket volt párjuk, annak új család-
ja kapcsán, szomorúságukat az elhagyatottság okán.

A válás kapcsán a legtöbb gyerek mutat regresz-
szív jegyeket: viselkedése megváltozik, szorongóvá 
vagy éppen agresszívvé válik, újra bepisil éjszaka vagy 

nehezen alszik el, stb. Fontos tudatosítani magunk-
ban, hogy ezek a válás velejárói, sőt ha gyermekünk 
negatív érzelmeket mutat irányunkban, valójában 
nem gyűlöl, hanem a nehéz érzéseit fejezi ki szá-
munkra, épp a szeretete miatt.

A válás után a kapcsolattartás, láthatás megszer-
vezése is kardinális kérdés: általában minden szü-
lő szeretne ugyanannyit kapni a gyermekkel töltött 
időből, mint a másik. Fontos azonban, hogy a gyer-

meknek – főleg ha még kicsi – szüksége 
van egy ún. főhadiszállásra, enél-

kül folyamatosan „útközben” 
érzi magát. Nincs egységes 

vezérelv arra vonatkozó-
an, hogy a láthatást mi-
ként kell megszervezni, 
azonban a rugalmasság 
rendkívül fontos, a két 
szülőnek jól kell tudni 
együttműködni.

Összességében fon-
tos hangsúlyozni, ne vár-

juk el gyermekünktől, 
hogy zökkenőmentes legyen 

a folyamat, hogy a változásokat 
probléma nélkül fogadja el, az új élet-

helyzetet, új párt szeresse, azonnal alkal-
mazkodjon a mozaikcsaládban a mostohatestvérhez, 
féltestvérhez. A változásokat fokozatosan kell beve-
zetni a gyermek életébe, az ő igényeihez, tempójához 
alkalmazkodva. Ha a szülők igyekeznek jól megol-
dani a változást, ez a gyermekekre is kedvezően hat. 
A gyermeknek többször el kell mondani, hogy noha 
az élethelyzet megváltozott, házaspárként, már nem 
tudnak együtt élni, örökre a szülei maradnak, akik 
nagyon szeretik őt.

Végezetül fontos kiemelni, hogy a gyermekek 
gyászfolyamata nem minden esetben hasonlít a fel-
nőttekére, a veszteségélmény feldolgozása sok időt és 
türelmet igényel. Amennyiben a szülők úgy látják, 
hogy a gyermek viselkedése extrém és tartós módon 
változik meg, érdemes gyermekpszichológus szakem-
ber segítségét kérni.

Szécsi Judit pszichológus írása

Jelen cikkben a válás folyamatát a gyermekek szemszögéből vesszük górcső alá, hangsúlyt 
fektetve azokra a szempontokra, melyek által segíteni tudunk gyermekünknek, hogy 
érzelmileg a lehető legkevesebb sérüléssel vészelje át ezt az időszakot.

Válás gyerekszemmel
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Csókolom néni!
Azért regisztráltam ide a párkeresőre, hogy apának 
új feleséget találjak.

Anya megnézte az Ízek, imák, szerelmek című fil-
met, és úgy érezte, az élet többet kell, hogy tarto-
gasson számára. Le is lépett Indiába Vajk bácsival, a 
rajztanárommal, hogy kuszkuszt termesszen. Nem 
tudom, hogy boldogul, rájött-e időközben, hogy a 
kuszkusz tésztaféle és nem Indiából származik. Vajk 
bácsi nyilván kapizsgál valamit, mert ő már vissza-
jött, mondván, hogy nem bírja az erőset, és a sok 
currytól nemcsak kijött az aranyere, de a budira is 
poroltóval járt.

Apukám nagyon jó parti, mert postás. És neki 
ez nem a munkája, hanem a hivatása. Annyira, 

hogy a szíve fölött, a mellkasán van egy tetoválása, 
ami egy lepecsételt borítékot tartó hollót ábrázol. 
Akart egy bianco ajánlott küldemény feladóve-
vényt is varratni a bicepszére, de arról szerencsé-
re lebeszéltük. 

Mit kell tudni apukámról? Először is nagyon 
sportos. Simán felfut naponta százszor a lakótelepi 
lépcsőkön a tizedikre, és csak akkor káromkodik, 
ha elírták a lépcsőházat. Tehát háromból kétszer. A 
vérnyomása extrém alacsony, ami jól jön egy pos-
tásnak, mert reggel nyolcra már legalább egy tucat 
nyugdíjas kínálja meg kotyogós kávéval. Ilyenkor 
kidülled a szeme, mint Homer Simpsonnak, ami 
nem túl szelfi-kompatibilis, ezért javaslom, ne dé-
lelőtt randizzanak először. 

Fizikumát tekintve egyébként is roppant robosz-
tus ember. Bármennyi levelet elcipel a táskájában. 
Hasznos tulajdonság, ha majd vásárolni tetszik 
menni vele a plázába. A világ összes szatyrát elbírja. 
Akár futólépésben is, ha esetleg kergeti egy kutya.

Az állatokkal egyébként rendkívül jól bánik. 
Meg se rezzen, ha a gatyaszárát cibálják, oldalba 
pisálják vagy felugrálnak rá. Egyszer egy burmai 
piton combig benyelte, de ő csak akkor telefonált 
állatorvosért, amikor már kézbesítette az elsőbbség-
gel feladott amorf küldeményt. Ha egy harci kutya 
ráharap a karjára, akkor is csak szelíden masszíroz-
za a heréjét, amíg enged a szájzár. Egyébként ez a 
heremasszírozás dolog nem a hobbija apukámnak, 
nem kell félni.

Apa roppant okos ember. Fejből tudja az összes 
irányítószámot Tiszacsernyőtől Csokonyavisontá-
ig. Általában könnyen jegyez meg dolgokat. Jól jön 
közös verstanuláskor, meg ha emlékezni kell, hogy 

négy és fél éve hova tettük az elektromos hajegye-
nesítő fésű jótállási papírjait.

Nagyon büszke vagyok rá, hogy az országos 
kézírás olvasó versenyen második helyezést ért el. 
Nem kis eredmény, főleg, hogy csak az évtizedek 
óta veretlen bajnok előzte meg, aki tudjuk, hogy 
háziorvosokon edződött patikus.

Nagyon becsületes. Sokat mondják a postások-
ról, hogy nem is viszik ki a levelet, de ez nem igaz. 
Azt persze nem tagadom, hogy az iskolai papír-
gyűjtéseket a mi osztályunk mindig toronymaga-
san megnyerte, és a bográcsozáshoz is mindig akadt 
gyújtós, de ezek főleg szórólapok voltak vagy olyan 
hivatalos levelek, amik senkit sem érdekelnek. 

Remélem, felkeltettem az érdeklődését apukám 
iránt. Ha esetleg levélben tetszik randira hívni, a 
pontos és olvasható címzésre tessék nagyon figyel-
ni, mert ahogy a nagy coachok mondják: sosincs 
második esély az első benyomásra.

HIRDETÉS
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Magazinunkat keressék novembertől a Szimpatika 
gyógyszertárakban!

A gyász feldolgozása gyerekszemmel
A szerettek elvesztése a felnőttek számára is nehezen feldolgozható, de a gyerekeket még inkább megviseli. Pszichológus szakértőnk, Szécsi Judit elmondja, mi  segíthet a kicsiknek ebben a helyzetben.

Online egészségügyi megoldások

Az EESZT, vagyis az Elektronikus Egészség

ügyi Szolgáltatási tér működéséről és haté

konyságáról Szabó Bálinttal, az Országos 

Kórházi Főigazgatóság informatikai főigaz

gatóhelyettesével beszélgetünk.

A véradás életet ment

Az önkéntes véradókra mindig szükség 

van, hiszen ez sok beteg számára  
életmentő lehet. Mondjunk köszönetet  
a magyar véradók napján!

Következő számunkból
Novemberi  számunkban is sok izgalmas témával készülünk olvasóinknak!

Kincset érő apróság: a szőlő
A szőlő magas cukortartalma miatt nem tartozik a 
diétás gyümölcsök közé, de rengeteg kálium, szelén, 
vas, réz, mangán és Kvitamin van benne. Az élettani 
hatásai kapcsán ezért a legtöbbször maga a gyümölcs 
kerül szóba, a magja azonban még ennél is nagyobb 
arányban tartalmaz értékes tápanyagokat.
A szőlő héja és magja rendkívül gazdag a gyógynö
vények jótékony hatását is biztosító flavonoi
dokban, de tartalmaz még A, C és Evi
tamint is. Nagy arányban találhatóak 
bennük antioxidánsok is, amelyek 
a szervezet létfontosságú alko
tóelemei. A szőlőmagban talál
ható vegyületeknek, az úgyne
vezett proantocianidinoknak 
fontos szerepük lehet bizo

nyos szív és érrendszeri betegségek megelőzésében. 
Rendszeres fogyasztásuk segíthet a vérnyomás és a 
koleszterinszint normalizálásában és  gyulladáscsök
kentő hatásuk is van.
A szőlő magjából sajtolt olaj kiváló kozmetikai alap
anyag, elsősorban a magas antioxidáns és Evita
mintartalmának köszönhetően, vitamintartalma ápol

ja és hidratálja a bőrt. A szőlőmagkivonatból 
készült kenőcs gyorsítja a sebgyógyulást 

és fokozza a bőr regenerálódását. 
Szintén a magas antioxidánstartal

mának köszönhetően a szőlőmag 
segít megelőzni az érelmeszese
dést, fogyasztása pedig a korral 
járó kognitív hanyatlás mérté
két is lassíthatja.
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Ha októberben kitölti 
tematikus kvízünket,  

részt vehet a  
Charlie Band és Tátrai Band  

november 6i  
Arénabeli koncertjén.
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A nyeremény az aktuális járványügyi szabályok figyelembevételével vehető igénybe!
játékosaink között wellnesspihenést sorsolunk ki!
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játékosaink között Romhányi József Nagy szamárfül c. könyvét 
sorsoljuk ki a Móra Könyvkiadó jóvoltából.
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hónapról hónapra új nyeremények várják  
a facebook.com/Szimpatika címen!

FACEBOOK JÁTÉK

játékosaink kétfős belépőjegyet nyerhetnek a Charlie Band és Tátrai 
Band november 6-i Arénabeli koncertjére.
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