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éppen halálos néma csöndje az a hihetetlen erő, 
amely jelenetről-jelenetre továbblendíti a történe-
tet. Társak vagyunk. Ezt bizonyítja ez az elmúlt, 
most már lassan bő két esztendő – kiderült, hogy 
a hivatásom értelmét csak együtt tudjuk megad-
ni. A közönség nélkül minden érvénytelen. Le-
het készülni, tanulni, olvasni, rendet teremteni 
belül, de tulajdonképpen minden, ami eleven és 
fontos, az csak közösségi szinten érvényes. Ez egy 
rendkívül nagy tanulság volt, kijózanító, ahogy 
az is, hogy nem szabad elveszni, depresszióba es-
ni a nehézségek okán. Ezért is nagyon aktuális a 
Lear király, amelyet Shakespeare egy nagy pestis-
járvány idején írt: szinte nyoma sincs benne a hét-
köznapi problémáknak, mert valahogy az ő költő 
zsenije és világot átlátni tudó drámaírói fantáziája 
kozmikus léptékűvé emel mindent. Megmutatja 
azt, hogy a teremtett világnak mi csak icipici ré-
szei vagyunk. 

Vagyis van egy magasabb rendű, hatalmas tör-
vény, amelyet az ember, aki olykor magabizto-
san azt gondolja, hogy mindenek ura, mégiscsak 
kénytelen tudomásul venni. A modernitásból fa-
kadó gyanútlanság csapdájában vergődünk. És 
amikor egyre erőteljesebben halljuk, hogy a ter-
mészetet óvnunk kell, és újra kell gondolni a kör-
nyezethez való viszonyunkat, hogy elpusztul az 
erdő, kipusztulnak az állatok, elsivatagosodik a 
világ, akkor fel kell ismernünk, hogy ennek a 
világnak mi, emberek is részei vagyunk, vagy-
is ugyanúgy roncsolódunk, mint a levegő, az 
őserdők, a vizek. Ezért nemcsak az lenne a fel-
adatunk, hogy az ökoszisztémát megmentsük, 
hanem az emberi viszonyainkat is regenerálnunk 
kellene. 

A Vígszínház egyik vezető művésze vagy, 
ahol havonta 8-10 produkcióban fontos 
szerepet játszol, többek között a Sirály, 
Az öreg hölgy látogatása, a Szerelmek 
városa, az Anna Karenina vagy a 
Hallgatni akartam című produkciókban, 
vendégként Lear királyt játszol a budapesti 

Katona József Színházban, vagy egy 
kortárs francia darabban Winston 
Churchill lehetsz a Rózsavölgyi Szalonban. 
Azt gondolom, ehhez elképesztő szellemi 
és testi fittség kell. Mi a trükköd, a titkos 
technikád? Vagy egyszerűen csak ilyennek 
születtél? 

Az ember a személyes tapasztalatán és a motivá-
cióin keresztül éli meg a mindennapjait. Nagyon 
fontos, hogy motivált vagy-e abban, hogy felkelj, 
hogy legyen értelme, rövid vagy hosszú távú cél-
ja az életednek. 1973-ban főiskolai hallgatóként 
kezdtem a Vígszínházban a pályámat, és végig 
azon dolgoztam, hogy egyre több mindent tud-
jak meg magamról – biológiailag, idegrendsze-
rileg, lélektanilag, szellemileg. Megismertem a 
hiányosságaimat, a korlátaimat, a sebezhetősé-
gemet, de ennek ellenére, mivel esténként újra 
meg újra színpadra kellett lépnem, délelőttön-
ként pedig próbálnom, állandóan azt kutattam, 
hogy hogyan tudom elérni legoptimálisabban 
azt, hogy az összes szellemi, tehetségbeli, ta-
pasztalatbeli, idegrendszeri, lelki adottságomat 
úgy tudjam összpontosítani, hogy a legtökélete-
sebben jelenjen meg az a karakter, akit meg kell 
formálnom. Azt is megfogadtam, hogy miattam 
nem maradhat el előadás. Csak egyszer fordult 
elő, hogy nem tudtam színpadra állni, mert előa-
dás közben beletérdeltem egy szögbe, amit csak 
utólag vettem észre. Vérmérgezést kaptam, de ad-
tak egy tetanuszt, úgyhogy nem volt semmi to-
vábbi komplikáció.

Ezt csak azért mesélem, mert mindig keres-
tem azt, hogy hogy tudok egészséges maradni. A 
mozgás nagyon fontos. Bár az idő velem is halad, 
de mindig meg lehet találni a lehetőségét annak, 
hogy a fittség, az átmozgatottság, a fizikai rugal-
masság megmaradjon. Az étkezés is alapvetően 
meghatározza a létezésünket, azt is be kell valla-
nom... de nehogy félreértsék, amit most mondani 
fogok, ez nem valamiféle nagyképű tanácsadás, 
csak a személyes tapasztalatomat szeretném meg-
osztani... Szóval huszonegy éve vegetáriánus 

Fotók: Falus Kriszta

A közönség nélkül minden érvénytelen

Vannak színészek, akik csak a színpadon vagy a kamera előtt mutatják meg a bennük 
dolgozó tüzet, egyébként csak derengenek a mindennapok forgatagában. Nos, Hegedűs 
D. Géza nem ilyen. Ő elemi erővel robban be közénk, ölel keblére és már mondja is, nem 
is tudom pontosan mit, Shakespeare-t vagy Csehovot, vagy talán ez már saját szöveg...?  
Falus Kriszta kolléganőmmel minden erőnket össze kell szednünk, hogy megzabolázzuk 
csapongó erőtereit. Végül sikerül a fényképek és a tematikák keretébe terelnünk a szikrázó 
szemű színészt, akiről hamarosan ki is derül, hogy épp olyan bölcs, mint amilyen energikus.
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Amikor megérkeztél, említetted, hogy ma 
a Lear királlyal keltél, és annak ellenére, 
hogy már rengetegszer játszottad, 
szorongsz az esti előadástól… 

Az igazság az, hogy eredendően szorongó alkat 
vagyok, de Ady Endrét idézve „finom remegések 
az erőm” – játék közben a szorongásaimat kell 
legyőznöm, elszakadva mindentől, hiszen ami-
kor az ember színészként van jelen a színpadon, 

akkor valójában még sincs ott. Akárcsak a kö-
zönség. Vagyis mindkettőnek, a közönségnek és 
a színésznek is megvan az a képessége, hogy át-
lépjen egy határon. Mi, emberek, ilyen határátlé-
pő természetűek vagyunk, és meg tudunk együtt 
érkezni egy történetbe, amelynek mindannyian a 
szereplői vagyunk. Lehetek a darab hőse vagy an-
tihőse, a közönség az alkotótársam, az ő pozitív 
vagy negatív indulatai, fölcsattanó nevetése vagy 

Kalmár András interjúja



HIRDETÉS

Felnőtteknek
1 mg/ml +50 mg/ml

oldatos orrspray

vagyok, és azóta nem ittam egyetlen korty alko-
holt sem. De imádom az életet, kerékpározom, 
amikor a jó idő engedi, kirándulok, úszom, és 
vannak otthon kis sporteszközeim, amikkel 
megcsinálom a magam dolgait. Nekem ez be-
vált. De persze mindenki másképpen működik.

Van egy másik nagy titkom, ami szerintem na-
gyon sokat segít abban, hogy szellemileg fitt ma-
radjak. 1987 óta tanítok színművészhallgatókat, 
és hidd el, mentálisan, szellemileg nincs annál 
gyógyítóbb, csodálatosabb tevékenység, mint 
hogy fiatalokkal töltöd az időt. Együtt gondol-
kodtok, dolgoztok, mindig az ő adott problémá-
ikra kell megoldást találni. Az egymást követő 
fiatal generációktól én is rengeteget tanulok. 
Partnerek vagyunk. Ez egy elementáris hatás, 
oda-vissza. Rajongója vagyok a mai fiataloknak, 
optimizmussal és bizalommal töltenek el, olyan 

tehetség és művészi potenciál van bennük, hogy 
biztos vagyok benne, hogy az elkövetkezendő két 
évtized hatalmas változást hoz majd a színházi 
életben nekik köszönhetően.

Akartam mutatni egy fotót, a Reddit nevű 
amerikai közösségi oldalon találtam, pár 
hónapja rakta fel valaki egy kommenttel, 
ami nyers fordításban valami olyasmit 
jelent, hogy „ritka, hogy egy színésznek 
ugyanolyan hihetetlen kisugárzása 
legyen, mint a történelmi alaknak, akit 
megformál.” A kép téged ábrázol, 
Lisztként.

Ez a tévésorozat a hetvenes-nyolcvanas évek for-
dulóján készült. Nagy szerencsém volt, főiskolás 
koromban forgattam egy tévéjátékot, a Ma-
gyar Elektrát, Vámos László tanár úr rendezte. 

A címszerepet Hámori Ildikó játszotta, én pe-
dig a testvérét, Orestest. Ildikó akkor már Szi-
netár Miklós felesége volt, aki látta a filmet, és 
azt mondta, hogy ez a fiú engem érdekel. És azt 
képzeld el, hogy miután 1975-ben végeztem a 
főiskolán – akkor szerződtetett Várkonyi Zol-
tán a Vígszínházhoz –, egyszer csak felhív Szi-
netár Miklós, hogy ő 1976 nyarán Szegeden, a 
szabadtéri színpadon rendezi Az ember tragédi-
áját, és szeretné, ha én játszanám Ádámot. Egy 
éve voltam diplomás színészként a pályán... Évát 
a lenyűgöző szépségű Bánsági Ildikó játszotta, és 
egy fantasztikus fiatal tehetség, Lukács Sándor 
volt Lucifer. Na, azt képzeld el, hogy ezt mi így, 
hárman! Szegeden ilyen addig nem volt, min-
dig érett, nagynevű, hatalmas színészek játszhat-
tak ott, de Miklós bevállalta azt a kockázatot, 
hogy három pályája elején lévő gyereket vo-
nultasson fel sok ezer ember előtt. Így indult a 
kapcsolatunk.

Aztán ’78-ban vagy ’79-ben meglátott a tele-
vízió Szabadság téri épülete előtt, a lépcső tete-
jén – épp kiléptem az ajtón, Miklós pedig akkor 
állt meg a kocsijával a lépcső aljában. Kiszállt és 
rám kiáltott: Géza, állj meg! Kezdd el növeszteni 
a hajad, mert te leszel Liszt Ferenc! 
És egyszer csak megkaptam a tizenhat részből ál-
ló forgatókönyvet, és elkezdődött egy majdnem 
két évig tartó munkafolyamat, egy magyar-fran-
cia-olasz-nyugat-német koprodukció. Minden je-
lenet eredeti helyszínen forgott, ott, ahol Liszt 
Ferenc a valóságban is megfordult. Tehát mega-
datott nekem, hogy amellett, hogy eljátszhattam 
egy ilyen korszakos, XIX. századi művészt, bejár-
tam Európa összes jelentős kulturális helyszínét. 
Voltam Rómában, Párizsban, Weimarban, meg-
látogattam a Monarchia nagy részét, de a mai 
Szentpétervár melletti nagy cári palotákban is 
forgattunk, még trojkában is ültem, a lovak egy 
szán elé voltak fogva. Hatalmas hó volt, Liszt 
Ferenc ott ült, lobogott a haja a szélben, és a ha-
talmas fehér orosz tájban vágtatott a trojka – ez 
benne is van a filmben.

A zongorázást hogy oldottátok meg?
Egy zongoratanárnő volt mellém beosztva, az 
adott jelenetekben szereplő tételeket begyakorol-
tuk, persze csak úgy, hogy messziről valódinak 
tűnjön. Míg mások esténként várost néztek, mi 
ültünk a szállodai szobában egy néma zongorával 
és egy magnóval, tanultuk a zenei mű dinamiká-
ját, hogy mikor magas hangrendű, mikor mély, 
hogy mikor van az, hogy átnyúl a bal kéz a jobb 
felett, satöbbi. Megtanultam a darabok struktú-
ráját. Aztán az ingó-bingó fejemmel és röpködő 
hajammal elzongoráztam. Egy idő után valahogy 
ráállt az agyam, amikor pedig közelről mutatták 
Liszt kezét, akkor a gyerekkori jelenetekben a 
ma már nagyszerű karmester, Bolba Tamás volt 
a dublőr, fiatal Lisztként pedig Hegedűs Endre 
zongoraművész játszott helyettem. Többnyire 
Horovitz felvételek után zongoráztunk. 

Liszt a korának egyik legnagyobb humanis-
ta szelleme is volt, mindent elolvasott, ami útjá-
ba került, minden intellektuális értéket próbált 
egyből fölszívni, és ezzel valahogy én is így vol-
tam, mindent tanulmányoztam, még zeneel-
méleti értekezéseket is. Azt gondolom, hogy a 
legteljesebben meg kell ismernünk egy karakter 
személyiségét ahhoz, hogy hitelesen meg tud-
juk formálni. Például fontos adalék volt, amikor 
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Kivi: a legjobb téli vitaminforrás
A különleges ízű és külsejű kivi hazánkban is könnyen elérhető gyümölcsnek 
számít. Érdemes belőle minél többet fogyasztani, mert nagyon egészséges.

Figyelemreméltó a gyümölcs kálium-, kalcium- és nyomelem-tartalma, 
ezen kívül van benne magnézium, foszfor, valamint béta-karotin is. 
A vitaminok közül nagyon sok található benne, ráadásul azért is jó 
vitaminforrás, mert szinte kizárólag nyersen fogyasztjuk, hasznosítva 
minden vitaminját.

A C-vitamin-tartalma miatt kiváló immunerősítő, segítségével megelőzhető 
a nátha, az influenza és a megfázás kialakulása. Antioxidánsai 
semlegesítik azokat a szabad gyököket, amelyek felelősek az öregedésért,  
a szívbetegségekért, a gyulladásokért és a daganatos elváltozásokért.

A gyümölcs hatóanyagai szabályozzák a vér koleszterinszintjét, javítják a 
keringést, így csökkentik a szív- és érrendszeri problémák kialakulásának lehetőségét.

Rostokban gazdag, ezért napi rendszerességgel fogyasztva megelőzi a székrekedést és 
az emésztési zavarokat, emellett természetes növényi melatonint és szerotonint is tartalmaz. 
A melatonin az alvást szabályozó hormon – ha megfelelő mennyiségben van jelen a szervezetben, 
alvásunk hosszabb és pihentetőbb lesz. A szerotonin, más néven boldogsághormon, a negatív hangulatváltozások ellen hat,  
és az általános nyugalom érzetét segíti elő.

HIRDETÉS

*Alkalmazás időpontjától függően  
körülbelül 6 vagy körülbelül 10 óra múlva hat. 

Stadalax 
5 mg bevont tabletta  
(50 db) 12%**

KEDVEZMÉNY

Székrekedés esetén a Stadalax körülbelül 
6–10 óra elteltével kíméletesen hat*

HOGY JÓL
INDULJON A REGGEL!

2 149 Ft***

43 Ft/db
2 442 Ft****  helyett

(48,8 Ft/db)

Stadalax 5 mg bevont tabletta. Biszakodil hatóanyag tartalmú. Vény nélkül kapható gyógyszer. 
Az akció érvényes 2022.02.01-2022.02.28-ig, illetve a készlet erejéig a SZIMPATIKA Patikákban. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

** Minimum kedvezménymérték a 2021.09.01-2021.11.30. időszaki magyarországi gyógyszertári átlagárhoz viszonyítva.
*** Az itt feltüntetett ár maximált fogyasztói ár, az akcióban résztvevő gyógyszertárak alacsonyabb árakat is meghatározhatnak.

 ****A 2021.09.01-2021.11.30. időszaki magyarországi gyógyszertári átlagár, amelytől az egyes gyógyszertárak árai eltérhettek
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát,  gyógyszerészét!

megtudtam, hogy Liszt milyen önzetlen volt: 
több jótékonysági koncertet tartott, mint olyat, 
amiért fizettek neki. Hihetetlen emberi empát-
iával bírt, mindenkin segíteni akart: az árvizek 
és tűzvészek áldozatain, forradalmak hősein, se-
besülteken... És persze iskolateremtő lett. 1875-
ben ő alapította Budapesten a Zeneakadémiát.

A korszak férfisztárja voltál, a fényképed 
ott volt szinte minden lányszoba falán. 
Nehéz volt ezt megélni, vagy inkább 
inspirált ez a népszerűség?

Talán furcsán hangzik, de nem foglalkoztam 
vele. Esküszöm, hogy egy percig sem. Valahogy 
mindig volt fontosabb dolgom. Meg aztán... ez 
olyan illékony dolog. Vannak divatpillanatok, 
korszakok, amikor valaki valamiért téma lesz, 
de ez nem maradandó. Engem pedig mindig a 
maradandó érdekelt. És ezt valahogy a nagy szí-
nészek tudták és tudják. A mai napig felkavar, ha 
látom őket színpadon vagy filmen. Azok tudnak 
igazán nagyok maradni, akik nem ragadnak bele 
valami divatpillanatba, hanem megőrzik az öna-
zonosságukat. Valami olyan erőnek, sugárzásnak 
a hordozói ők, ami érintetlen marad, akkor is, ha 
épp nem életük nagy szerepét játsszák. 

Neked volt példaképed vagy mestered, 
aki meghatározta a pályádat?

Nagyon szerettem moziba járni gyerekkorom Ib-
rányában. Ráadásul a mozi a nagyapámé volt, ő 
építette a két háború között. Amikor aztán álla-
mosították, megengedték neki, hogy ő maradjon 
a mozigépész. Ezért minden filmet láthattam, 
ugyan sokszor csak a gépházból, de felállhattam 
egy kis székre a vetítő mellett. Itt még éreztem a 
gép lámpájának a melegét is…

Emlékszem, hogy elementáris erővel hatott 
rám Jean Gabin, a nagy francia színész, akit elő-
ször A nyomorultak című színes, francia, nagy, 
romantikus, kosztümös filmben láttam, Jean 
Valjean szerepében. Az biztos, hogy az első na-
gyon nagy érintést itt kaptam meg, Básti Lajos 

szinkronhangján közvetítve. Mert hát Gabin egy 
kicsit olyan volt, mint az apukám, az ő erejét és 
emberi minőségét láttam meg benne.

Neki volt köze a művészetekhez? 
Szüleim pedagógusok voltak, apám magyar- 
történelem szakos tanár, nagy műveltségű, cso-
dálatos ember, aki ráadásul szépen hegedült. A 
benne rejlő képességek nyilván sok mindenre 
predesztinálták volna, de ő egy nagyon elhiva-
tott, a szó igazi nemes értelmében vett néptanító 
volt, és nem akart elmozdulni, pedig csalogatták 
sokszor. Több mint ötven éven át tanította a fel-
növekvő gyerekeket. Ő alapította az ibrányi gim-
náziumot is, még az 1960-as évek elején.

Visszatérve a mesterekre...
A nagyapám mozijában minden filmet láttam, 
például felejthetetlen volt Darvas Iván a Gázo-
lás című fekete-fehér filmben Ferrari Violettával. 
Egy hihetetlen, áttetsző, arisztokratikus, fantasz-
tikus jelenség, sosem gondoltam volna, hogy 
egyszer a Vígszínház színpadán találkozhatunk, 
sőt az emlegetett Liszt Ferenc-filmben ő játszotta 
a sorozat felétől a korosodó zeneszerzőt, így Liszt 
Ferenc fiaként, mint Liszt Dániel, az ő karjaiban 
haltam meg a történet egy pontján. Nagyon-na-
gyon szerettem őt. Vagy Mensáros Laci bácsit, 
aki valamiért nagyon kedvelt engem, pályám ele-
jén neki is partnere lehettem egy tévéfilmben. 
Akkor azt mondta, hogy a nemzedékem egyik 
kimagasló tehetsége vagyok és nagyon egye-
di. Aztán hozzátette: „Egyre azért megkérlek, 
kisfiam. Ne a Latinovitsot meg a Darvast utá-
nozd, hanem engem!” Ezt nagy iróniával mond-
ta persze, de hát látta, hogy kik hatottak rám. 
Latinovits Zoltánnal sajnos nem játszhattam, 
de megadatott egy színpadon játszanom Gábor 
Miklóssal, aki szintén nagy hatással volt rám. 
Rengeteg kollégát felsorolhatnék... És ha jobban 
belegondolok, akkor úgy vagyok vele, hogy csu-
pa tartozásom van az elmúlt nemzedékek felé... 
meg mindenki felé.

8 9



Úgy tűnik, a hölgyek alapvetően jobban vigyáz-
nak az egészségükre. Ez valóban így van? 
Ez így van, de a nők nagyobb veszélyben is van-
nak, tehát jogos az odafigyelés, és pl. a méhnyak-
rák szűrése döntő jelentőségű. Természetesen a 
külső nemi szervek betegségei vagy a petefészek, 
de akár a méhtest betegségei is a szűrés tárgyát ké-
pezik, de a méhnyakrákszűrés a leglényegesebb.

Ez a betegség már megelőzhető oltással, amit 
az egészen fiatal lányok, sőt a fiúk is megkap-
hatnak, jól tudom?
Az oltás valóban ajánlott 12-től 65 éves korig, 
fiúknak is beadható, ám ez nem előzi meg a 
méh nyakrák kialakulását, csupán a kockázatát 
csökkenti. A méhnyakrák hátterében a HPV-fer-
tőzés áll, és az oltások típustól függően 2-4 vagy 9 
féle HPV-vírus ellen védenek. Azonban legalább 
15 féle magas kockázatú HPV-vírus létezik, tehát 
az oltás nem véd mindegyik típusa ellen, így ol-
tott hölgyeknél is indokolt az évenkénti rákszűrés.

Milyen tüneteket okozhat a betegség a nőknél 
és a férfiaknál?
Ha már tüneteket okoz, akkor nagy baj van, 
mert azok már a rák tünetei. A méhnyakrákot 
megelőző állapotok tünetmentesek, és a szűrés 
célja éppen az, hogy ebben a fázisban, még idő-
ben felismerjük, mert így 100%-ban gyógyítha-
tó. A férfiaknál nem okoznak lényeges panaszt a 
HPV-fertőzések, ők vektorként működnek: ha 
gyakran váltogatják a szexuális partnereiket, ak-
kor a vírus hordozóiként átadják azt a nőknek. 
Ez a magyarázata annak, hogy a női populáció 
több mint 50%-a élete során átesik a HPV-fer-
tőzésen. Éppen ezért szükséges az aktív szexuális 
életet élő nők szűrése.

A javasolt évenkénti szűrés során milyen egyéb 
területeket vizsgálnak meg?
A szűrés során a külső nemi szerveket is megvizs-
gáljuk, majd a hüvelyt egy speciális eszközzel. A 
hüvelyfal vizsgálatára is sor kerül, ellenőrizzük az 

esetleges folyást, illetve a méhszájból mintát ve-
szünk, hogy megállapíthassuk, jelen van-e olyan 
sejt, amely valamilyen átalakulást mutat.

Manuális vizsgálatot is végzünk, melynek so-
rán a méhtestet, a petefészkeket, a függelékeket 
ellenőrizzük, hogy van-e valamilyen tapintható 
eltérés, gyulladás, ciszta, mióma. Ezt kö-
vetően egy hüvelyi ultrahangvizs-
gálatra kerül sor, amikor már 
a nemi szervek szerkezetét 
vizsgáljuk meg, hogy fel-
fedezhető-e endomet-
riózis, milyen vastag a 
méhnyálkahártya, ho-
gyan működik a pete-
fészek, hol tart épp a 
ciklus. Attól függően, 
hogy mi a páciens célja, 
a teherbeesés vagy a ter-
hesség elkerülése, további 
ultrahangos vizsgálatokra is 
szükség lehet.

A rákszűrés komplex módon 
történik, ilyenkor egy HPV tipizá-
lást is elvégzünk. Ezt úgy képzelhetjük el, akár 
a koronavírus esetében a PCR-teszteket: ha a 
mintából nem tudunk kimutatni HPV-vírust, 
a méhnyakrák kockázata nagyon alacsony, de a 
minimális jelenlét már pozitivitást mutat, ami 
további vizsgálatokat igényel.

A komplex szolgáltatást nyújtó klinikákon ma 
már nemcsak a nőgyógyászati területek vizsgá-
latát kínálják a pácienseknek, hanem egyúttal az 
emlő vizsgálatát is. Egy 0,5 -1 centiméteres cso-
mó természetesen tapintással is kiszűrhető, de a 
kisebb vagy részletesebb vizsgálathoz ultrahang, 
illetve mammográfia is igénybe vehető, ha a pá-
ciens teljes körű szűrést szeretne.

A hölgyeknek a pajzsmirigyműködésre is sokkal 
jobban oda kell figyelniük. Miért?
A női szervezet annyiban különbözik a férfiétól, 
hogy roppant érzékeny, tehát a ciklus reagál az 

eltérésekre. Ha ez egy pajzsmirigy-alulműködés, 
-túlműködés vagy inzulinrezisztencia, esetleg 
az agyalapi mirigy túlműködése vagy a mel-
lékvesekéreg zavara, ezek a ciklusban mind tet-
ten érhetők. Sok hölgy a ciklusával kapcsolatos 
problémákkal fordul orvoshoz, és ha korrigáljuk 

a helytelen működést, a ciklus is hely-
reáll. Éppen ezért diagnosztikai 

szempontból kiemelt jelentő-
séggel bírnak a vérzészava-

rok. A fogamzásgátlók 
gyakran elnyomják 
ezeket a jeleket, ezért 
nem vesszük észre a 
problémát, de az el-
hagyása után azon-
nal jelentkeznek a 
tünetek, pl. az el-

maradt vagy pontat-
lan menzesz, a görcsös 

vagy bőséges vérzés. Ezek 
kiváltó okát mindenképpen 

fel kell tárni.

Orvosként az évenkénti szűrővizsgálaton 
túl mit tanácsol a hölgyeknek, mire érdemes 
odafigyelniük?
A szűrővizsgálatok alapvetően betegségek kiszű-
résére alkalmasak, de ha a komplex vizsgálatok 
nem mutatnak ki semmilyen kóros elváltozást, 
azonban a páciensnek panaszai vannak, érdemes 
specialistához fordulni.

Ne dugják a fejüket a homokba, mert a pro-
vokációs tesztekkel, amiket specialisták el tud-
nak végezni, pl. egy terheléses cukorvizsgálattal 
vagy a kortizolszint vizsgálatával felfedezhetőek 
a problémák, még mielőtt egy szűrővizsgálat so-
rán konkrét betegségként megjelennének. Ez a 
cukorbetegségre is vonatkozik, tehát ha az érté-
kek rendben vannak, de a páciens rengeteg fo-
lyadékot fogyaszt vagy gyakran farkaséhség tör 
rá, esetleg fáradékony, de a vérképe rendben van, 
érdemes tovább vizsgálódni.
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A női egészség 
megőrzése

A szűrővizsgálatok a hölgyek számára is nélkülözhetetlenek, de ha ezek 
nem mutatnak ki eltérést, mégis tüneteket tapasztalunk, érdemes további 
vizsgálatokat is elvégeztetni. Dr. Balogh Illés, az Istenhegyi Magánklinika 
nőgyógyásza, endokrinológusa megosztotta, milyen tünetek esetén 
forduljunk specialistához.
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Olé, olé! – kiálltja Ringo Starr, és matadoro-
kat megszégyenítő kecsességgel lengeti a vörös 
posztót a Mura folyó partján, a feléje döcögő kis-
vasút mozdonya előtt. Paul a masiniszta, John 
Lennon pedig a fűtő, hosszú fehér sálja lobog 
a szélben. George pedig az egyik vagon tetején 
germknödelt majszol, pontosan olyan öltözék-
ben, ahogyan Johnny Depp fest majd 40 év múl-
va, amikor megformálja Wonka Vilmos urat a 
Charlie és a csokoládégyárban. De ezt akkor még 
nem sejtheti senki sem, ahogy azt sem, mi törté-
nik Lennonnal 1980. december 8-án, és azt sem, 
hogy a távoli jövőben egy Peter Jackson nevű ren-
dező – ugyanaz, aki filmre vitte A Gyűrűk Urát 
– egy elveszettnek hitt, és a zenekar utolsó kre-
atív erőfeszítéseit megörökítő filmanyagból kö-
zel nyolcórás dokumentumfilmet szerkeszt, amit 
áhítattal vegyes ámulattal bámul majd a világ 
2021-ben.

Nem, ez még mind odébb van, most 1965-
öt írunk, és az osztrák síparadicsomok, Murau 
és Obertauern között pöfög a keskenyvágányú 

gőzös, amelyet Ringo igyekszik megszelídíteni. 
A Help! című Beatles-film forgatása zajlik, ez a 
mű követte az első, a dokumentarista elemek-
kel is operáló Hard Day’s Nightot, ez az opusz 
viszont inkább egy angol humorral átitatott ak-
ciófilm-paródia, amelynek története szóra sem 
érdemes. A film azonban mai szemmel nézve is 
nem egy zseniális ötletet vonultat fel. Például a 
négy Beatle mindegyike megtér a maga otthoná-
ba egy sorház négy, egymás mellett elhelyezkedő 
ajtaján belépve, azonban a négy ajtó egy nagy kö-
zös helyiségbe vezet. Itt élnek, zenélnek, alszanak 
és félnek az akkor még elválaszthatatlan Beatle-k, 
és innen kell menekülniük a Mura-környéki Al-
pokba, a havas csúcsok közé, mivel egy távoli 
szekta titokzatos gyűrűje Ringo ujjára ragadt, így 
Káli istennő oltárán sürgősen fel kell áldozni őt. 

Az obertauerni kalandnak én is csak a közel-
múltban akadtam nyomára, amikor kihasználva 
a világjárvány csillapodását, az ottani sípályákon 
időzhettem néhány napig. Akkor tűnt fel a he-
lyi Beatles-kultusz: a WC előtti asztalkát borító 

terítő a Sergeant Peppers's borítót mintázta, a 
hütte falára feszített műperzsán is a négy gom-
bafejű pózolt, sőt az egyik szálloda előtt még 
műgyanta szoborcsoport is hirdette a világ talán 
legmeghatározóbb zenekarának helyi jelentősé-
gét – közel egyórányira Salzburgtól, ahol ugye a 
világ talán legmeghatározóbb muzsikusa élt va-
laha, bizonyos Wolfgang Amadeus... De hát tud-
juk, senki nem lehet próféta... 

Visszatérve a Peter Jackson-filmre, az1969-
ben forgatott és megrázó pillanatokban bővel-
kedő dokumentum már egy teljesen más zenekar 
mindennapjaiba enged bepillantást, mint a Help! 
Már Yoko is ott van Lennon oldalán, aki a közhi-
edelemmel ellentétben egyáltalán nincs rosszban 
McCartney-val, még mindig közösen alkotnak, 
csak George hagyja ott a bandát egy szép napon. 
De végül valahogy összerázódik a csapat, és éle-
tük talán legjobb és legőszintébb koncertjét adják 

– az irodaházuk tetején. A kéményeknek fogunk 
játszani – mondja Lennon, de csak részben lesz 
igaza, mert az ebédszünetüket az utcán elköltő 
irodisták, a West End nyüzsgő népe pillanatok 
alatt rájön, hogy mi folyik itt, és az egyébként 
sehol meg nem hirdetett koncertnek – amely 
valószínűleg a történelem első flash-mobja volt 
– pillanatok alatt százezres közönsége lesz. A bu-
linak végül a rendőrség vet véget.  Ez az utolsó 
alkalom, hogy közönség előtt lép fel a Beatles, 
ezek után mindenki a maga útját járja.

Például Ringo Starr is, akiben olyan mély 
nyomott hagyott az obertauerni vonatos jele-
net, hogy másfél évtizeddel később ő lesz a nar-
rátora egy kék mozdony kalandjait bemutató, és 
eredetileg igazi vasútmodellekkel forgatott so-
rozatnak. A Beatles egykori dobosa lesz az, aki 
estéről estére elmeséli a gyerekeknek, mi történt 
Thomassal, a gőzmozdonnyal és barátaival.

HIRDETÉS

Beatles a csúcson
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Minden év februárjában a feleségem és én is egy 
évvel öregebbek leszünk. Ez persze nem drámai, 
minden emberrel megesik az ilyesmi, de a saját 
születésnapomon szeretek elgondolkodni, hogy 
éppen hol tart az életem. A számvetés persze visz-
szatekintéssel jár; mi történt egy éve, két éve, tíz 
éve vagy éppen több évtizede...

Minden évben felköszöntenek a születésnapom 
alkalmából. A családom személyesen, a távolabbi 
ismerősök sms-ben, e-mailben, vagy éppen a leg-
nagyobb közösségi oldalon. A nagymamám hál’ 
Istennek a mai napig felhív és gratulál ezen a jeles 
napon, persze ilyenkor hosszasan elbeszélgetünk. 
A köszöntést követően rögtön belevág valami ak-
tuális témába. Például képzeljem, itt járt Bence 
(vagy valamelyik felnőtt fiam) és elvitte az almás 
pitét. Ilyenkor megtudja, mi van a szóban forgó 
gyermekem magánéletével, hol tart az iskolával, a 
munkával, mi a helyzet a szerelemmel, stb. 

Évtizedekkel ezelőtt minden tavasszal és ősz-
szel engem kért meg, hogy szedjem le a függönye-
it, mert ki szeretné mosni azokat. Amíg lejárt a 
mosás, addig beszélgettünk, mindig valami finom 
ebéddel várt és megsütötte a kedvenc süteménye-
met is; citromos piskóta volt. Mára a három fel-
nőtt fiam jár föl hozzá a függönyöket intézni, és 

persze máskor is meglátogatják a Dédit, együtt 
és külön-külön is. Döbbenet, de a nagymamám 
minden dédunokájáról tudja, hogy melyik a ked-
venc sütije, és a jeles alkalmakra el is készíti. Az 
ő esetében ez azért nagy dolog, mert jelenleg 15 
déd unokája van! Tisztában vagyok azzal, hogy egy 
hölgyről nem illik a korát elárulni, de a nagyma-
mám idén tölti be a 90. életévét. 

Tudni illik még Dédiről, hogy a tavalyi év leg-
vagányabb Facebook-bejegyzése is az övé volt: 
„Boldog karácsonyt kívánok minden úszópajtá-
somnak!” Az idézett posztot azért írta, mert bezár-
ták az uszodát, ahova heti öt(!) alkalommal járt, 
és így akarta köszönteni uszodai barátait. Az in-
tézmény bezárásának ténye nagyon elszomorítot-
ta, mivel egy ideig azt gondolta, az ő korában az 
ember már nem vált uszodát. De nem ez történt. 
A legutóbbi telefonos köszöntése alkalmával kifej-
tette, hogy talált egy másik uszodát! Elhatározta, 
elmegy megnézni, mert neki nagyon hiányzik a 
mozgás és muszáj edzésben maradnia, hiszen sze-
retné megérni, hogy üknagymama legyen.

Hát nem kívánok semmi mást magamnak, csak 
annyit, hogy még sok évig hívjon fel a nagyma-
mám a születésnapomon! 

Hajrá Dédi! :) 
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Szonda Györgyi írása

Tizennyolc éve élem drága nagymamám nélkül az 
életem, de a mai napig sokat gondolok rá, egyre 
többször jutnak eszembe emlékek az együtt töltött 
nyarakról, a konyhában töltött percekről, ahol főzés 
vagy sütés közben megosztottam vele életem nagy 
dolgait. Érzem az illatot, ami csak náluk volt kará-
csonykor a szobában, hallom a fürdőszobai gázboj-
ler belobbanásának a hangját, ahol előmelegítette 
nekem a törölközőt, látom a függöny és a szőnyeg 
mintáját, és emlékszem az örök mosolyára és a fá-
radhatatlan energiájára, melyből még Bori, az első 
dédunoka is részesülhetett. Imádta volna a többi-
eket is, és remélem valahol büszkén figyeli őket 
odafentről.

Viszonylag fiatal korunkban lettünk szülők, így 
az első unokák érkezésének idején még több déd-
szülő is élt a családban, a nagyszülők pedig kife-
jezetten fiatalok voltak, aktívan részt vállalva a 
cseperedő és sokasodó unokák körül. A számokat 
tekintve, ebben a hónapban Dáviddal mindketten 
születésnapot ünneplünk, 47 és 46 évesek leszünk, 
ami egy kicsit elgondolkodtatott, mert ilyen idősen 
mindkettőnk szülei már nagymamák és nagypapák 
voltak… és drága férjem anyai nagymamája, a Dé-
di, aki idén tölti majd a kilencvenedik életévét, any-
nyi idős volt az első dédunokák születésénél, mint 
sok mai nagyszülő. 

Dédiről lehetne mintázni tinikorunk egyik film-
karakterét, a Szupernagyit, mert azt senki el nem 
hinné, hogy 15 dédunokája van, és ha az utcán sé-
tálunk vele, biztos, hogy a gyerekeink nagymamá-
jának gondolják és nem a férjemének. Fantasztikus 
formában van, a nehéz, elszigetelt karanténidőszak 
után újra színházba és koncertre jár, csak azt nehez-
ményezi, hogy nincs már lassan senki a korosztá-
lyából, akivel elmehet. Felnőtt gyerekeink vagy mi 
szívesen csatlakozunk hozzá, főleg, hogy régi kap-
csolatait bevetve szinte bármilyen előadásra tud je-
gyet szerezni, és úgy suhan a színház előtt, hogy alig 

lehet lépést tartani vele, múltkor is csak a lépcsőn 
karolt belém, mert egy kicsit fájt a térde. Bárcsak 
ennyi bajom lenne negyven év múlva!

Számon tartja az összes gyerek, unoka, déduno-
ka születésnapját, és általában ő az első a közösségi 
oldalakon, aki felköszönti a gyerekeimet egy tren-
di „dédiposzttal”. Bevallom, jobban képben van, 
mint én, feltölt-letölt, átkonvertál, érti miről be-
szél Gergő, aki informatikusnak tanul, az online 
előadások világában azonnal beletanult, hogy mi-
re, hol és hogyan lehet jegyet venni, regisztrálni. 
Csodálattal figyelem és szomorúan gondolok az én 
nagymamámra, akivel csak vonalas telefonon tud-
tam beszélni, mert akkor még nem volt mobilunk, 
vagy talán épp akkortájt lett először. Jó lenne, ha el 
tudná e-mailezni vagy valamely felületen meg tud-
ná osztani azokat a recepteket, amiket sosem írtam 
le, és küldhetnék neki képeket a dédunokáiról, de 
sajnos marad az álmomban való kommunikáció, 
talán az működik.

Nem tudom, leszünk-e nagyszülők, és ha igen, 
mennyire tudunk majd aktívan részt venni az uno-
káink életében, de őszintén azt kívánom, hogy meg-
adasson a szüleinknek a dédszülőség, és Dédink 
megérhesse az üknagymamaságot, ilyen menő Üki 
világszám lenne…

A kor csak  A kor csak  
egy számegy szám

SzületésSzületés
napomranapomra



EP = Egészségpénztári kártyára is kapható. Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egészségpénztári kártyák eltérőek, vásárlás előtt kérjük, érdeklődjön gyógyszertárában!
*Minimum kedvezménymérték a 2021. 09. 01. – 2021. 11. 30. időszaki magyarországi gyógyszertári átlagárhoz viszonyítva. 

**Az itt feltüntetett ár maximált fogyasztói ár, az akcióban résztvevő gyógyszertárak alacsonyabb árakat is meghatározhatnak.
***A 2021. 09. 01. – 2021. 11. 30. időszaki magyarországi gyógyszertári átlagár, amelytől az egyes gyógyszertárak árai eltérhettek.

 

Étrend-kiegészítő készítmény
CÉK2202ADSZI

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

 

Orvostechnikai eszköz
 

forgalmazza: Medis Hungary Kft.

hatóanyag: ibuprofén

Vény nélkül kapható gyógyszer
PM-HU-XBRAND-21-00047

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

hatóanyag: metamizol-nátrium-monohidrát

Vény nélkül kapható gyógyszer
27/2022/OTC

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

hatóanyag: melatonin

Vény nélkül kapható gyógyszer
 

forgalmazza: Pharma Nord Kft. 1139 Budapest, Váci út 95.

 

Vény nélkül kapható homeopátiás 
gyógyszer jóváhagyott terápiás javallat 
nélkül
 

forgalmazza: Boiron Hungária Kft. 1012 Budapest, Márvány utca 18.

 

Étrend-kiegészítő készítmény
PM-HU-XBRAND-21-00047

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

hatóanyag: Pelargonium sidoides kivonat
helyi képviselet: Schwabe Hungary Kft., 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52.

hatóanyag: mikronizált diozmin

Vény nélkül kapható gyógyszer
HUFLEPAT202026

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

hatóanyag: diklofenák-nátrium

Vény nélkül kapható gyógyszer
OSDZ1757/11.20

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

Több, mint C-vitamin! C- és D-vitaminban 
gazdag retard készítmény csipkebogyó 
kivonattal. A C- és D-vitamin hozzájárul az 
immunrendszer megfelelő működéséhez.

A szájüreg könnyen hozzáférhető 
területeinek kezelésére alkalmas, 
olyan akut esetekben, mint 
a parodontális betegségek 
(ínygyulladás, fogágybetegség), 
afta vagy más szájfekélyek.

Hatékony 
fájdalomcsillapító, 
lázcsillapító, 
gyulladáscsökkentő 
hatással.

Láz? Fájdalom? A csillapító csepp 
segítséget nyújt láz és fájdalom 
esetén a családnak. Már csecsemő 
kortól adható!

18 éves vagy annál 
idősebbek számára olyan 
alvászavarok kezelésére, 
melyek az alvás-ébrenlét 
ciklusának megzavarásából 
adódnak, vagy váltakozóan 
több műszakban végzett 
munka miatt.

Téli időszakban: 1 adag 
hetente egyszer. A tünetek 
jelentkezésekor: 1 adagot 
bevenni, majd ezt 2-szer, 
esetleg 3-szor (6 óránként) 
megismételni. A már kialakult 
tünetek esetén: naponta 2-szer 
1 adag 1-3 napon át.

Vitaminokat és ásványi 
anyagokat tartalmazó 
komplex multivitamin, mely 
összetételével hozzájárul 
tápanyagszükséglete 
fedezéséhez.

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

Krónikus vénás elégtelenség 
okozta panaszok és tünetek 
és akut aranyérbetegséggel 
összefüggő tünetek 
kezelésére javallott felnőttek 
számára.

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

4953 Ft*** helyett

4499 Ft**
50 Ft/db

5045 Ft*** helyett

4199 Ft**
210 Ft/ml

3444 Ft*** helyett

3199 Ft**
133,3 Ft/db

1365 Ft*** helyett

1199 Ft**
60 Ft/ml

6153 Ft*** helyett

5399 Ft**
90 Ft/db

7895 Ft*** helyett

6999 Ft**
233,3 Ft/adag

7070 Ft*** helyett

6499 Ft**
65 Ft/db

3447 Ft*** helyett

2999 Ft**
142,8 Ft/db

6465 Ft*** helyett

5799 Ft**
96,7 Ft/db

1882 Ft*** helyett

1699 Ft**
34 Ft/g

EP

EP EP

EP

EP

EP EP

EP

Béres C Max 1500 mg RETARD
filmtabletta csipkebogyó kivonattal

+ 3000 NE D3-vitamin
90 db

Gengigel
gél
20 ml

Advil Ultra Forte
lágy kapszula
24 db

Flamborin®

500 mg/ml belsőleges  
oldatos cseppek
20 ml

Bio-Melatonin
3 mg filmtabletta
60 db

Oscillococcinum NEO
golyócskák
30 adag

Centrum A-tól Z-ig
multivitamin
100 db

Kaloba
20 mg filmtabletta
21 db

Flebaven
1000 mg tabletta
60 db

Diclac Dolo
50 mg/g gél
50 g

Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, 
változatos, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
 vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét!

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
 vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
 vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét!

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
 vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

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.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
 vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, 
változatos, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
 vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

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

-9%*
-16%*

MOST 
CSAK -12%*

-12%*

-11%* MOST 
CSAK

-13%*
-10%*

-9%*

FEBRUÁRI AKCIÓ
Az akció érvényes 2022. 02. 01. – 2022. 02. 28-ig, 
illetve a készlet erejéig a SZIMPATIKA patikákban.

FEBRUÁRI AKCIÓ
Az akció érvényes 2022. 02. 01. – 2022. 02. 28-ig, illetve a készlet erejéig a SZIMPATIKA patikákban.



EP = Egészségpénztári kártyára is kapható. Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egészségpénztári kártyák eltérőek, vásárlás előtt kérjük, érdeklődjön gyógyszertárában!
*Minimum kedvezménymérték a 2021. 09. 01. – 2021. 11. 30. időszaki magyarországi gyógyszertári átlagárhoz viszonyítva. 

**Az itt feltüntetett ár maximált fogyasztói ár, az akcióban résztvevő gyógyszertárak alacsonyabb árakat is meghatározhatnak.
***A 2021. 09. 01. – 2021. 11. 30. időszaki magyarországi gyógyszertári átlagár, amelytől az egyes gyógyszertárak árai eltérhettek.

 

Étrend-kiegészítő készítmény
 

forgalmazza: Goodwill Pharma Kft. 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32.

 

Orvostechnikai eszköz (CE0482) és 
gyógyászati segédeszköz
 

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

 

Étrend-kiegészítő készítmény
420_202112_maxil

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

 

Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású 
készítmény
 

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

 

Vény nélkül kapható gyógyszer
PM-HU-XBRAND-21-00047

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

 

Vény nélkül kapható gyógyszer
 

forgalmazza: Goodwill Pharma Kft. 6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 32.

hatóanyag: ibuprofén

Vény nélkül kapható gyógyszer
MAT-HU-2101169 (2021.02.11.)

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

hatóanyag: ambroxol-hidroklorid

Vény nélkül kapható gyógyszer
 

forgalmazza: Egis Gyógyszergyár Zrt. OTC és Patikai Üzletág

hatóanyag: flurbiprofén

Vény nélkül kapható gyógyszer
 

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

hatóanyag: nikotin

Vény nélkül kapható gyógyszer
 

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

Tablettánként: 1000 mg 
C-vitamin, 2000 NE D-vitamin, 
20 mg cink és 100 µg szelén. 
A C-vitamin, a D-vitamin, a cink 
és a szelén egyaránt hozzájárul 
az immunrendszer normál 
működéséhez.

A hajas fejbőr fejtetű fertőzésének 
fizikai kezelésére alkalmazandó. A 
serkék és a peték ellen is hatékony. 
Akár 10 perces hatóidővel (legalább 
10 percig hagyja hatni az oldatot).

Tablettánként 24 mg 
luteint tartalmaz, ami a 
szem sárgafolt (macula 
lutea) egyik fő pigment 
összetevője, valamint 
A-vitamint és cinket, melyek 
hozzájárulnak a normál látás 
fenntartásához.

A készítmény alkalmazása 
ajánlott az érelmeszesedés 
megelőzésére, 
magas vérnyomás és 
szívpanaszok kezelésére, 
a gyógyszeres terápia 
kiegészítőjeként.

Két hatóanyaga: a xilometazolin 
csökkenti az orrdugulást, a 
dexpantenol védi az orrnyálkahártyát.

A gél aminfluorid tartalmának 
köszönhetően intenzív 
védelmet nyújt a fogszuvasodás 
ellen, hatásos a kezdődő 
szuvas felületek és fognyaki 
érzékenység kezelésére.

Erős ellenfele a 
fájdalomnak.

Köptető hatású készítmény, sűrű váladéktermeléssel járó 
légúti betegségek esetén segíti a váladék felköhögését, 
eltávolítását. Az ambroxol-hidroklorid torokgyulladásnál 
jelentősen enyhíti a fájdalmat.

Csillapítja a torokgyulladást és a 
fájdalmat akár 6 órán át.

Gyors segítség a dohányzás 
utáni vágy leküzdésében! 
Diszkrét megoldás a kellemetlen 
megvonási tünetek enyhítésére. 
Mérsékli a nikotin utáni vágyat a 
leszokási kísérlet során.

 

Vény nélkül kapható gyógyszer
BCSF2202ADSZI

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

 

Vény nélkül kapható gyógyszer
PM-HU-XBRAND-21-00047

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

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

Komplex megoldás a 
megfázás és az influenza 
tüneteinek kezelésére.

3800 Ft*** helyett

2999 Ft**
50 Ft/db

3376 Ft*** helyett

2599 Ft**
52 Ft/ml

5682 Ft*** helyett

4699 Ft**
78,3 Ft/db

4751 Ft*** helyett

4199 Ft**
42 Ft/db

2810 Ft*** helyett

2599 Ft**
259,9 Ft/ml

2507 Ft*** helyett

2199 Ft**
88 Ft/g

2397 Ft*** helyett

2199 Ft**
110 Ft/db

1711 Ft*** helyett

1499 Ft**
50 Ft/db

3035 Ft*** helyett

2699 Ft**
179,9 Ft/ml

4752 Ft*** helyett

4299 Ft**
325,7 Ft/ml

6812 Ft*** helyett

6099 Ft**
 

3397 Ft*** helyett

3199 Ft**
228,5 Ft/tasak

EP

EP

EP

EP EP

EP EP

EPEP EP

Szent-Györgyi Albert 
Immunkomplex Cedezin Forte 
+ Szelén
tabletta
60 db

NYDA express
fejtetű és serkék elleni spray
50 ml

Maxiluten
tabletta
60 db

Bánó-féle Fokhagyma-
Galagonya-Fagyöngy
kapszula
100 db

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

elmex®

gél
25 g

Algoflex Forte Dolo
400 mg filmtabletta
20 db

Ambroxol-EGIS
30 mg tabletta
30 db

Strepfen DIREKT
16,2 mg/ml szájnyálkahártyán 
alkalmazott oldatos spray
15 ml

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

Béres Csepp Forte
belsőleges oldatos cseppek 

+ C-vitamin  
Béres 50 mg
tabletta
4×30 ml + 120 db

Neo Citran
belsőleges por  
felnőtteknek
14 tasak

Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, 
változatos, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
 vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Az étrend-kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, 
változatos, vegyes étrendet és az egészséges életmódot!

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
 vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
 vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

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!

 

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
 vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
 vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
 vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
 vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

-21%*
-23%*

-17%*
-11%*

MOST 
CSAK

-12%* MOST 
CSAK

-12%*
-11%*

-9%*
-10%* MOST 

CSAK

FEBRUÁRI AKCIÓ
Az akció érvényes 2022. 02. 01. – 2022. 02. 28-ig, illetve a készlet erejéig a SZIMPATIKA patikákban.



EP = Egészségpénztári kártyára is kapható. Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egészségpénztári kártyák eltérőek, vásárlás előtt kérjük, érdeklődjön gyógyszertárában!
*Minimum kedvezménymérték a 2021. 09. 01. – 2021. 11. 30. időszaki magyarországi gyógyszertári átlagárhoz viszonyítva. 

**Az itt feltüntetett ár maximált fogyasztói ár, az akcióban résztvevő gyógyszertárak alacsonyabb árakat is meghatározhatnak.
***A 2021. 09. 01. – 2021. 11. 30. időszaki magyarországi gyógyszertári átlagár, amelytől az egyes gyógyszertárak árai eltérhettek.

hatóanyag: biszakodil

Vény nélkül kapható gyógyszer
21STADASTADALAX3AP10/2021.08.17.

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

 

Étrend-kiegészítő készítmény
 

forgalmazza: BioCo Magyarország Kft.

hatóanyag: xilometazolin-hidroklorid, dexpanthenol

Vény nélkül kapható gyógyszer
 

forgalmazza: Polfa Warszawa S.A. 
ul. Karolkowa 22/24, 01-207 
Varsó, Lengyelország

 

Vény nélkül kapható gyógyszer
BMG2502202ADSZI

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

 

Étrend-kiegészítő készítmény
 

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

hatóanyag: diklofenák-dietilamin

Vény nélkül kapható gyógyszer
PM-HU-XBRAND-21-00047

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

hatóanyag: ibuprofén

Vény nélkül kapható gyógyszer
 

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

 

Étrend-kiegészítő készítmény
419_202112_acne

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

 

Vény nélkül kapható gyógyszer
ACTE2202ADSZI

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

hatóanyag: Bacillus clausii spóra

Vény nélkül kapható gyógyszer
MAT-HU-2101080 (2021.10.29.)

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

Hashajtó készítmény, 
hatékonyan és 
kiszámíthatóan fejti ki 
hatását székrekedés 
esetén már 4 éves 
kortól.

Hosszan tartó hatású C-vitamint, 
szerves kötésű cinket és 
csipkebogyó kivonatot tartalmazó 
étrend-kiegészítő filmtabletta.

Enyhíti az orrfolyást és a nehezített 
orrlégzést, elősegíti a bőr és a nyálkahártya 
sebgyógyulását és csökkenti az akut 
orrmelléküreg-gyulladást.

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

A benne lévő 1000 mg C-vitamin és a 2000 NE D-vita-
min támogatja az immunrendszer egészséges műkö-
dését. A bevont tabletta retard technológiája alkalmas 
a C-vitamin nyújtott kioldódásának biztosítására.

Csillapítja az ízületek és izmok fájdalmát akár 12 órán 
keresztül és csökkenti azok gyulladását.

2× gyorsabb 
felszívódású¹ lágy 
kapszula enyhíti a 
fejfájást.  
¹A Nurofen bevont 
tablettákhoz képest

A háromszínű árvácska 
kivonata belülről támogatja 
a bőr egészségét. A niacin 
és a cink hozzájárul a 
bőr normál állapotának 
fenntartásához.

Segít megelőzni az 
általános vitamin-, ásványi 
anyag- és nyomelemhiányt. 
31 hatóanyag, vitaminok, 
ásványi anyagok, 
nyomelemek, bétakarotin, 
lutein és likopin.

Helyreállítja a 
bélflóra egyensúlyát 
antibiotikum-kúra 
esetén.

 

Vény nélkül kapható hagyományos 
növényi gyógyszer. A javallatokra való 
alkalmazása a régóta fennálló használaton 
alapul
 

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

 

Étrend-kiegészítő készítmény
 

Enyhíti a nőknél hólyaggyen-
geség vagy húgyhólyag-túl-
működés miatt fellépő húgyúti 
tüneteket, mint például a vize-
letcsepegés és a sürgető vagy 
gyakori vizelési inger.

3 az 1-ben immunkomplex. 
A C-vitamint, D3-vitamint 
és Cinket is liposzómás 
formában tartalmazza 
a leghatékonyabb 
felszívódásért.  
www.novoc.hu
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Stadalax
5 mg bevont tabletta
50 db

BioCo C+Cink 
RETARD C-vitamin
1000 mg filmtabletta
családi csomag 
100 db

NOVORIN PLUS
1 mg/ml+50 mg/ml oldatos  
orrspray
10 ml

Béres Magnézium 250 mg 
+ B6
filmtabletta
120 db

Eurovit C-vitamin 
1000 mg retard + 
D-vitamin 2000 NE 
+ csipkebogyóval
bevont tabletta
90 db

Voltaren Emulgel Forte
20 mg/g gél
180 g

Nurofen Rapid Forte
400 mg lágy kapszula
20 db

Acneminum
tabletta
30 db

Actival Extra
filmtabletta
120 db

Normaflore
belsőleges szuszpenzió
20×5 ml

Urostemol Femina
kemény kapszula
40 db

Novo C® komplex
liposzómás retard C-vitamin
60 db
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hiszen ha nem is nagymértékben, de a hatóanya-
gok felszívódhatnak a nyálkahártyáról, és hatással 
lehetnek a keringésre, szívműködésre, erekre.

Miért alakul ki nagy eséllyel az orrcsepp- 
függőség?
Nátha esetén az orrban megtapadó vírusok vagy 
baktériumok gyulladást okoznak a helyi szövetek-
ben, aminek következtében az erek kitágulnak, át-
eresztőképességük nő, a környező szövetek pedig 
megduzzadnak, szűkítve ezáltal a beáramló le-
vegő útját. A nazális szerek eredeti szerepe, hogy 
az orrnyálkahártyában lévő ereket összehúzzák, 
csökkentsék a környező szövetek duzzanatát és az 
orrváladék termelődését. Normális körülmények 
között egy ilyen készítményt maximum 7-10 na-
pig használunk, ezt követően a nátha egyéb tüne-
teivel együtt az orrdugulás is elmúlik.

Azonban, ha nem a betegtájékoztatóban leírt mó-
don vagy ideig használjuk, a készítmény az orrnyál-
kahártyán elváltozásokat idézhet elő, károsíthatja a 
működését, emellett tartós duzzanat is kialakulhat. 
Így jöhet létre az a paradox helyzet, hogy az erede-
tileg lohasztó hatású készítmény tartós orrdugulást 
okoz. A beteg emiatt még többször használja, mert 
úgy érzi, hogy még a normál légzés fenntartásához 
is szüksége van az orrcseppre, így kialakul egy kör-
forgás, amiben „függővé válik” az adott terméktől, 
hiszen egyre többet fogja alkalmazni, hogy az általa 
okozott orrdugulást mérsékelje.

Milyen hosszú távú hatással kell számol-
nia annak, aki túl gyakran használja ezeket a 
készítményeket?
Az érösszehúzó nazális szerekre rászokni könnyű, 
leszokni róluk annál nehezebb. Ha valaki hosszú 
ideig alkalmazza ezeket, éppen ellenkező hatás kö-
vetkezhet be, mint ami a kezelés célja: az orrnyál-
kahártya duzzanata kiújulhat, romolhat az orrüreg 
átjárhatósága.

Az orrcsepp-abúzus vagy túlzott használat lénye-
ge, hogy ha 5-7 napnál tovább használunk náthás 
orrdugulásra gyártott orrcseppet, az tönkreteheti 

orrnyálkahártyánkat, a mikroszkopikus méretű 
csillószőrős felszín működése sérül. Ennek oka, 
hogy az orrcseppek hatóanyagai tartós duzzana-
tot okozhatnak, másrészt a sok gyógyszerben tar-
tósítószerként funkcionáló benzalkónium-klorid 
hosszú távon alkalmazva bénítja a légszűrő csil-
lókat az orrban. A hetekig vagy akár hónapokig 
tartó orrcsepphasználat következménye, hogy a 
szer egyre rövidebb időre enyhíti a panaszainkat, 
melyek a hatás elmúltával kettőzött erővel térnek 
vissza. A végeredmény égő érzés, orrszárazság, orr-
vérzés, véres orrváladékozás, szaglásvesztés lehet, 
sőt előfordulhat, hogy olyan orrnyálkahártya-bur-
jánzás indul meg az orrban, melyet már csak sebé-
szeti úton lehet kezelni.

Milyen módszerekkel, esetleg beavatkozások-
kal segíthetjük a leszokást?
A leszokás első lépése lehet a hipertóniás orrspray-re 
történő váltás. Ezek a készítmények nem tartalmaz-
nak érszűkítő anyagot, ozmotikusan vonják el a vi-
zet az orr nyálkahártyájától és ezáltal csökkentik a 
duzzanatot. Létezik olyan készítmény, amely a sóol-
dat mellett illóolajokat is tartalmaz, ezáltal belég-
zéskor kellemes, hűs érzést biztosít használójának.

Azonban ha ezek a készítmények nem segítenek, 
érdemes orvoshoz fordulni, aki vényköteles készít-
ményt írhat fel (nazális szteroidok) a leszokási fo-
lyamat elősegítése érdekében. Minél hosszabb ideig 
használja valaki ezeket a szereket, annál nehezeb-
ben tud visszaállni a nyálkahártya önszabályozó 
mechanizmusa. Amennyiben az orrcseppfüggőség 
hátterében náthás megbetegedés áll, úgy nazális 
szteroid készítményekkel egy-két hét alatt le lehet 
szoktatni a pácienseket a szerhasználatról. Azonban 
senki ne számítson arra, hogy néhány nap alatt tel-
jesen elmúlik az orrdugulás, hiszen gyakran több 
hónapja fennálló függőséget kell megszüntetni, és 
természetesen azt is meg kell vizsgálni, hogy nincs-e 
más szervi oka az orrdugulásnak. Ezért is nagyon 
fontos, hogy minden orrspray, orrcsepp expediálá-
sakor felhívjuk betegeink figyelmét a készítmény 
megfelelő ideig történő használatára!

Milyen típusú készítmények léteznek, és mikor 
alkalmazhatjuk ezeket?
Az orrcseppek vagy orrspray-k az orrnyálkahártya 
felszínére juttatott oldatok. A kezelendő betegség-
től függ, hogy milyen hatóanyagú készítményt kell 
alkalmazni. Legfontosabb feladatuk, hogy javít-
ják az orr nyálkahártyájának állapotát, eltávolítják 
az orrüregben lévő váladékot, gyulladást kiváltó 
anyagokat, lelohasztják a megduzzadt nyálkahár-
tyát. Ebbe a csoportba tartoznak az orrmosóként 
használt sóoldatotos orrspray-k és a nyálkahártya 
duzzanatát csökkentő orrcseppek vagy spray-k.

Az allergiás vagy más, nem fertőzéses króni-
kus gyulladás esetén használt antihisztamin vagy 
szteroid tartalmú orrspray-k gátolják a gyulladá-
sos folyamatokat.

A kórokozók szaporodását akadályozzák meg 
az antibiotikum tartalmú készítmények, melyek 
orvosi ellenőrzés mellett alkalmazhatók, és létez-
nek olyan orrspray-k, amelyek a szervezet egészé-
re ható vegyületeket (hormonokat, kábítószereket) 

tartalmaznak, mivel ezek egy része jól szívódik fel 
az orr nyálkahártyájáról.

Leggyakrabban a recept nélkül kapható, lo-
hasztó orrcseppeket használjuk. Alkalmazásuk 
célja, hogy a náthával járó gyulladt orrnyálka-
hártya duzzanatát csökkentsük és ezzel javítsuk, 
helyreállítsuk az orrlégzést, amelynek fontos élet-
tani szerepe van. Az orrüreget bélelő nyálkahár-
tya megtisztítja, felmelegíti és párásítja a mindig 
szennyezett, száraz és a légutak hőmérsékletéhez 
képest hideg levegőt. Ezzel védi az alsó léguta-
kat. Több készítmény a nyálkahártya védelmének 
érdekében az érszűkítő hatóanyag mellett dex-
panthe nolt is tartalmaz.

Kik alkalmazhatják ezeket a készítményeket?
Bármelyik korosztály használhatja  a nyálkahártya 
duzzanatának csökkentésére ezeket, kisbabáknak is 
létezik ún. „ugrócseppes” készítmény, melynek hasz-
nálata könnyebb, de nagyon fontos, hogy mindig 
az életkornak megfelelő készítményt használjuk, 

Szentkuty Nikolett interjúja

Manapság egyre több pácienst érint az orrcseppfüggőség, amelytől na-
gyon nehéz megszabadulni, hiszen egy ördögi körbe kerülhetnek a bete-
gek: az orrdugulásra alkalmazott szer további orrnyálkahártya-duzzana-
tot okozhat. Giba Katalin, a budapesti Írisz Gyógyszertár gyógyszerésze 
abban nyújt segítséget, hogy mit tehetünk a túlzott használat elkerülése 
érdekében, illetve hogyan szokhatunk le ezekről a készítményekről.

Orrcsepphasználat   
okosan
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– Igen, én is hallottam erről. 1858. február 11-én 
volt a jelenés, aztán 1993-tól János Pál pápa kezde-
ményezésére ezen a napon tartják a megemlékezést és 
imádkozást a betegekért – fűzte hozzá Shüleky. 

– Talán csak egy múló kis szívzavar – mondta Jóska 
bácsi. 

– Vagy átmeneti szívidegesség – tette hozzá Shüleky 
tanár úr. 

– A szívbajokat jól tudják gyógyítani tablettákkal 
– legyintett a piros dzsekis férfi. 

– Én azért majd elmondok érte este egy imát – 
mondta a kettes számú hölgy. 

– Én is imádkozom érte – bólogatott az egyes szá-
mú hölgy. 

– Maga honnan ismeri? – kérdezte a kettes.
– A parkból. Szoktunk együtt sétálni. 
– Én innen, a rendelőből – tette hozzá a kettes. – Na 

és maga? – fordultak a piros dzsekis férfi felé. 
– Én csak látásból ismerem. Már ha ugyanarra a 

hölgyre gondolunk. 
– Mindig jött, hogy megmérjék a vérnyomását – 

suttogta Jóska bácsi. – Sok baja volt vele. 
– A mi korunkban mindenkinek baja van vele – 

felelte Shüleky tanár úr. – Tegnap az enyém felfutott 
százhetvenre. 

– Na, az vérnyomás? 
Az enyém, tudja, meny-
nyi? Száznyolcvan!

– Azért arra vigyázzon. 
És mit csinál olyankor? 

– Mit? Semmit. Majd visz-
szamegy – legyintett Jóska bácsi. 

– És Mártikáé mennyi? Úgy álta-
lában – kérdezte halkan Shüleky. 

– Elárulom, ha nem adja tovább, főleg nem, hogy 
tőlem hallotta. Tudja, milyenek a nők, ha a titkaik-
ról van szó! 

– Hallgatok, mint a sír. 
– Felszökik néha százötvenre is. De az övét csak 

itt tudják mérni, mert Mártika nem ért az ilyen 
gépekhez. 

– Hát, akkor jó, hogy lejár megméretni. 
– Jó, bizony – felelte Jóska bácsi, és hosszan nézett 

Shüleky szemébe. – Na, idefigyeljen. Ha itt végez-
tünk, kimegyünk a sarokra, és együtt felhívjuk. Én 
adom a számot, maga adja a telefont. Megkérdezzük, 
mi van vele. De nem mondjuk el senkinek, mert ez 
az ő magánügye. Rendben?

– Az nagyon jó lenne, barátom – felelte Shüleky 
tanár úr.
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Vág Bernadett írása

A szív zűrjeiA szív zűrjei

Shüleky tanár úr izgatottan lökte be a rendelő ajtaját. 
Amint megtette, eszébe jutott, milyen jellemző ez a 
dermedt mozdulatlanság, ami itt uralkodik: az embe-
rek magukba süppedve ücsörögnek lehajtott fejjel mint 
a baglyok, nem szólnak egymáshoz, rá se néznek egy-
másra, csak megérkeznek, várakoznak, aztán elszéled-
nek. Kivéve, persze, ha itt van Mártika, akinek mindig 
van egy-két kedves szava, vagy épp epés megjegyzése a 
másikhoz. De ő most nincs itt. 

– Jó napot kívánok! – mondta Shüleky, elsősorban 
Jóska bácsinak intézve, mert őt már ismerte. De felté-
telezte, hogy a többiek is ismerik Mártikát, mert Már-
tikát a világon mindenki ismerte. Volt még ott két 
asszony meg egy középkorú férfi, meg a csend. 

– Jó napot! – felelte barátságos hangon Jóska  
bácsi. – Jól érzékelem, hogy kissé izgatott a tanár úr? 

– Dühös vagyok, barátom, nagyon dühös! – vágta 
rá Shüleky. – Hát nem hallotta? 

– Mit? – kérdezte Jóska bácsi. 
– Hát Mártikát! 
– Mi van vele? – rémült meg Jóska bácsi. Mert ha 

Shüleky ennyire zaklatott, akkor csak valami hatal-
mas baj lehet. 

– Kórházba került! – mondta Shüleky. 
– Micsoda?
– Kórházba?
– Kicsoda?
– A Márti néni? 
– Melyik kórházba?
Ezek a kérdések reppentek fel innen meg onnan, és 

valóban nem akadt egy olyan ember sem a teremben, 
akinek semmit ne mondott volna Mártika neve. 

– De miért? – kérdezte Jóska bácsi. 

– A szíve… – sóhajtotta Shüleky professzor. 
– Akkor nem a járvány? – kérdezte az egyik hölgy. 
– Vagyis kardiovaszkuláris a probléma – sóhajtott 

a másik. 
– Műteni kell? – tette fel a következő kérdést a pi-

ros dzsekis úr. 
– Jaj, csak beteg ne legyen az ember! – lehelte az 

egyik hölgy.
– Istenem, Istenem, csak beteg ne – motyogta a 

másik.
– Maga honnan tudja? – nézett rá hirtelen villogó 

szemmel Jóska bácsi Shülekyre. – Ha meg nem sértem. 
– Közel lakunk egymáshoz, láttam az ablakból, 

amikor elvitte a mentő. Ma reggel történt, ezért is si-
ettem annyira a rendelőbe, hogy megtudjak róla va-
lamit. Azt se tudom, melyik kórházba került, azt se, 
hogy mi a pontos betegsége, a mentősök nem mondtak 
semmit. Csak hogy a szíve…

– Nemsokára itt a betegek világnapja – morogta 
Jóska bácsi, és beletrombitált a zsebkendőjébe. Aztán 
valahogy a szemét is megtörölte. – Majd mindjárt fel-
hívom a mobilján. Majd otthonról, mert lemerült a 
telefonom. 

– Itt az enyém – felelte Shüleky. – Elárulja a számát?
– Nem tudom fejből. Ha tudnám, se mondanám 

meg – morogta Jóska bácsi.
– A betegek világnapját a Szűzanya megjelenésének 

napján tartják – szólalt meg az egyes számú hölgy.  – 
Amikor Lourdes-ban megjelent a kis pásztorlánynak, 
Bernadette Soubirous-nak, azt mondta, kaparja meg a 
saras földet, és ahol Bernadette megkaparta, ott forrás 
fakadt. A forrás vizétől minden beteg meggyógyult, és 
gyógyereje van a víznek ma is. 

HIRDETÉS

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét! 

Normaflore 
belsőleges szuszpenzió 
A Normaflore belsőleges szuszpenzió  
2 milliárd Bacillus clausii spórát tartalmaz 
tartályonként. Antibiotikum-kúra esetén 
védi és helyreállítja a bélflóra egyensúlyát, 
valamint hozzájárulhat a szervezet  
védekezőképességéhez. Cukor-, glutén-  
és laktózmentes.

Hatóanyag: A Bacillus clausii 4 törzsének (O/C, N/R, SIN, T)  
spóráit tartalmazó, vény nélkül kapható gyógyszer.

Az akció érvényes 2022.02.01-2022.02.28-ig, illetve a készlet erejéig a SZIMPATIKA Patikákban. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.
* Az itt feltüntetett ár maximált fogyasztói ár, az akcióban résztvevő gyógyszertárak alacsonyabb árakat is meghatározhatnak.
**A 2021.09.01-2021.11.30. időszaki magyarországi gyógyszertári átlagár, amelytől az egyes gyógyszertárak árai eltérhettek.
Forgalmazó adatai: Opella Healthcare Commercial Kft. – 1045 Budapest, Tó utca 1 – 5. Telefon: (+36 1) 505 0050 –  
Fax: (+36 1) 505 0060. Gyógyszer- és egyéb termékinformáció: (+36 1) 505 0055 Web: www.sanofi.hu, www.normaflore.hu
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EP.Maximált akciós fogyasztói ár:  

2 999 Ft*
Akciós egységár:  
30 Ft/ml
 
3 214 Ft** helyett (32,1 Ft/ml)
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okozhat neki és a családjának, sok frusztrációt a vele 
foglalkozó szakembereknek, és óriási anyagi terhet a 
társadalom számára. 

A ritka betegségek hátterében többnyire  
genetikai tényező áll, vagy pl. fertőzés,  
esetleg allergia is kiválthatja azokat?
E betegségek 72%-a genetikai eredetű a legújabb ku-
tatások szerint. A maradékot bakteriális vagy vírusos 
fertőzések, mérgezések, allergiák, illetve környezeti 
tényezők okozzák. Kb. 75%-uk gyermekeket érint, 
és sajnos a betegek 30%-a meghal öt éves kora előtt.

Milyen arányban gyógyíthatóak ezek  
a betegségek?
A tüneti kezelések gyors fejlődése ellenére sajnos 
napjainkban a ritka betegségek csupán 6%-a gyó-
gyítható véglegesen, így az egészségügy csak kor-
látozottan tud tenni valamit e betegek érdekében. 
Esetükben csak a teljes körű, holisztikus megköze-
lítés és multidiszciplináris (egészségügyi, szociális, 

oktatási, foglalkoztatási stb.), koordinált ellátási 
mód hozhat eredményt. 

Mi jelenti a legnagyobb nehézséget egy  
ritka betegséggel élő számára a min den -
napokban?
A ritka betegséggel küzdők életét különösen az ellá-
tás, a megfelelő gyógyszerek és a sorstársak hiánya 
nehezíti. Jelentősen alacsonyabb a várható élettarta-
muk, sok esetben önellátásra képtelenek, folyama-
tos felügyeletet és ápolást igényelnek, a felnőttkort 
megérők számos esetben képtelenek munkát vállalni. 

Mivel esetükben az integrált ellátás tehet a leg-
többet az életminőségük javításáért, ezért a Nemzeti 
Erőforrás Központ létrehozása segíthetne a legtöb-
bet, ez a RIROSZ jelenlegi legfontosabb célkitűzése 
is. Így növelhetjük e betegek esélyét a korai diag-
nózisra és megfelelő ellátásra, ezáltal jelentősen ja-
vítva ezen egyének és családjaik helyzetét, illetve 
a társadalom egészségügyi forrásfelhasználásának 
hatékonyságát.

Ritka  
betegségek  
világában

Szentkuty Nikolett interjúja

Mit takar a ritka betegségek kifejezés?
Ritkának az egy adott előfordulási gyakorisági kü-
szöb alatt előforduló betegségeket tekintjük. Ez az 
alkalmazott ritkasági érték eltérő a Föld különbö-
ző tájain. Mi természetesen az európai definíciót 
használjuk: „az az életet fenyegető vagy krónikus 
rokkantságot okozó betegség, melynek előfordulási 
gyakorisága (prevalenciája) olyan alacsony (kevesebb 
mint 1 a 2000-hez), hogy speciális, összetett felada-
tot jelent a velük való foglalkozás”. 

Az, hogy egy országban hányféle és milyen ritka 
betegségekkel találkozhatunk, függ a vizsgált popu-
lációtól és a földrajzi régiótól is.

Nagyságrendileg hány ember szenvedhet  
valamilyen ritka betegségben hazánkban  
és világszinten?
Mivel nagyon sokféle ritka betegség létezik (már 
6000-10 000 félét azonosítottak), ezért bár ezek a 
betegségek csak eseteként fordulnak elő, de a ritka 
betegségben szenvedők sokan vannak.

Hazánkban kb. 800 000, az EU-ban 30 millió, 
világszerte pedig több mint 300 millió ilyen beteg 
él. Ezért mondhatjuk azt, hogy a ritka betegségek 

mindenkit érintenek, mert nincs olyan család, ahol 
nem volt, van, vagy a közeljövőben nem lesz ritka 
betegséggel érintett tag. A sokféle betegség miatt ők 
jelentik az egyik legnagyobb súlyos és fogyatékos 
betegcsoportot is, ugyanakkor számottevő hátrányt 
szenvednek a gyakoribb megbetegedésekhez képest 
a ritkaságból eredő pluszterhek miatt.

Miért annyira nehéz e betegségek  
diagnosztizálása?
A keveseket érintő betegségek ismereteinek hiánya 
miatt kevés a hozzáértő szakember, a betegek egyál-
talán nem, vagy csak későn kapnak diagnózist, ezért 
megfelelő kezelésre sincs mód, hiszen legtöbbször 
megfelelő gyógyszer sem áll rendelkezésre.

A világon legtöbb helyen alkalmazott BNO-10 
rendszerben (Betegségek Nemzetközi Osztályozá-
sa) csak kb. 500 különböző ritka betegségnek van 
egyedi kódja, a többi a statisztikáink és finanszíro-
zási rendszereink számára láthatatlan, akadályozva a 
diagnózist és az optimális ellátásszervezést.

Amíg meg nem születik a jó diagnózis, a beteg 
kaphat sokféle helytelen kórmegállapítást, emiatt té-
ves, akár káros kezelést is, amely hatalmas szenvedést 

Talán nem gondolnánk, de a ritka betegséggel élők száma folyamato-
san növekszik, és az új betegségek megjelenése miatt a jövőben szin-
te minden család érintett lehet – erre hívja fel a figyelmet a WHO kez-
deményezésére létrejött ritka betegségek világnapja február 26-án. 
Hogy miért társadalmi érdek a betegek kezelésének biztosítása, arról  
dr. Pogány Gábort, a Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Or-
szágos Szövetségének (RIROSZ) elnökét kérdeztük.
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Az akció érvényes 2022.02.01-2022.02.28-ig, illetve a készlet erejéig a SZIMPATIKA Patikákban. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.
* Minimum kedvezménymérték a 2021.09.01-2021.11.30. időszaki magyarországi gyógyszertári átlagárhoz viszonyítva.
** Az itt feltüntetett ár maximált fogyasztói ár, az akcióban résztvevő gyógyszertárak alacsonyabb árakat is meghatározhatnak.
***A 2021.09.01-2021.11.30. időszaki magyarországi gyógyszertári átlagár, amelytől az egyes gyógyszertárak árai eltérhettek.  Gyártja és forgalmazza: BioCo Magyarország 
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C+Cink
A hosszan tartó C-vitamin és
szerves cink egyesített erejével!

2 999 Ft**
Akciós egységár: 30 Ft/db

12%*
kedvezmény

3 432 Ft*** helyett (34,3 Ft/db)
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Gyakran a jó intellektusú, de lassú tempójú vagy 
gyengébb munkamemóriájú gyerekek igényelnek 
plusz támogatást. Sokszor az ún. képességprofiljuk 
szórt, tehát az intelligenciateszt alapján egyes terü-
leteken teljesítményük kiemelkedő, másutt viszont 
gyenge (pl. jók a verbális feladatokban, de gyengén 
teljesítenek a logikai tesztekben, stb.). Ez gyakran 
okoz fáradtságot, figyelmetlenséget, hosszútávon 
pedig motiválatlanságot. Vannak gyerekek, akik-
nek a figyelme fáradékony, könnyen elkalandozó, 
míg mások a környezet zajosságától szenvednek, és 
vannak, akik a beszédértéssel vagy gondolataik ver-
bális úton való kifejezésével bajlódnak.

Bizonyos esetekben a sajátos nevelési igény di-
agnózisa elengedhetetlen: gyermekpszichiáter által 
megállapított ADHD, autizmus, alacsony pontszá-
mok az intelligenciavizsgálaton, vagy egyéb gyer-
mekpszichiátriai kórképek mind felvetik ennek a 
diagnózisnak a megállapítását.

Korábbi cikkünkben részletesen ismertettük a 
szakértői vizsgálatok menetét, ami azonban ismét 

kiemelendő, hogy tantárgyi értékelés alóli mentes-
séget csak a megyei szintű szakértői bizottság jogo-
sult megadni abban az esetben, ha a gyermek sajátos 
nevelési igényű. Az SNI státusszal együtt a gyermek 
olyan intézménybe kell, hogy járjon, amely az alapí-
tó okirata szerint fogad, integrál ilyen gyermekeket 
– tehát megfelelő szakemberek foglalkoznak vele 
gyógypedagógiai ellátás keretein belül.

Összességében véve tehát fontos, hogy figyeljük 
gyermekünket, beszélgessünk vele az iskoláról, a 
tanulásról, vizsgáljuk meg időről időre a motiváci-
óját, ismerjük fel, ha viselkedése gyökeresen meg-
változik, és igyekezzünk észrevenni, ha valamiért 
folyton fáradtságra, esetleg testi tünetekre panasz-
kodik („fáj a hasam, a fejem, hányingerem van”). 
Konzultáljunk a pedagógusokkal is, és amikor fel-
merül egy szakértői vizsgálat igénye, ne habozzunk, 
indítsuk el a folyamatot, hiszen hosszú távon ezzel 
teszünk jót gyermekünknek: a szakszerű támoga-
tást és fejlesztőpedagógiai/gyógypedagógiai támo-
gatást csak így kaphatja meg.

Noha a BTM (beilleszkedési-tanulási-magatartási 
nehézség) és az SNI (sajátos nevelési igény) diagnó-
zisa sok esetben már óvodás korban megállapítható, 
a legtöbben mégis inkább az általános iskola alsó ta-
gozatában, ritkábban felsősként vagy gimnazistaként 
kerülnek tanulási képességvizsgálatra. Leggyakrab-
ban az első osztályban való iskolai beválás nehezített-
sége vagy a tanulnivaló mennyiségének növekedése 
jelzi a szülők, pedagógusok számára, hogy segítségre 
volna szükség.

Gyakori, hogy a szülők attól tartanak, egy szak-
vélemény gyermeküket megbélyegzi, és hogy ez 
soha nem fog majd megváltozni, végigkíséri őket 
tanulmányaik során. Valójában viszont hosszú tá-
von az okoz problémát, ha egy-egy fejlesztést igény-
lő terület nem kapja meg a megfelelő támogatást. 
Ennek következménye lehet, hogy a gyermek szé-
pen lassan elveszti motivációját a tanulmányaival 
kapcsolatban, vagy megváltozik a viselkedése, el-
lenkezni fog, esetleg egyéb magatartási problémák 
alakulnak ki.

A „papíros gyerekek” gyakran kapnak valamilyen 
kedvezményt tanulmányaik során: szükség esetén 
írhatják az írásbeli feladatokat laptoppal, használ-
hatnak számoláshoz segédeszközt, több idejük le-
het egy-egy dolgozatnál, felmentik őket az írásbeli, 
szóbeli vagy mindegyik típusú számonkérés alól. 
Amire fontos pedagógusként figyelni, hogy a szak-
véleményben foglaltak mindig be legyenek tartva, 
hiszen csak ez szavatolja a gyermek boldogulását – 
a kedvezmények mellett a fejlesztési terv kivitelezé-
se is elengedhetetlen. Lényeges kérdés még, hogy 
ezeket a kedvezményeket miként tálaljuk az osz-
tálytársak felé. Figyelni kell arra, hogy ne szégye-
nüljön meg a tanuló, ne közösítsék ki emiatt. Az a 
gyerek ugyanis, aki valamilyen könnyítést igényel a 
szakvélemény alapján, nem lusta, nem kifejezetten 
rossz képességű, hanem tanulmányaihoz szüksége 
van a támogatásra.

Lássuk, milyen tipikus esetekben lehet arra 
gyanakodni, hogy egy tanuló valamilyen tanulási 
nehézséggel küzd!

Szécsi Judit pszichológus írása

A gyermekek  
fejlesztésének  
lehetőségei  
iskolás korban

Ahogy arról a korábbi cikkemben is írtam, vannak olyan gyermekek, akik hosszabb-
rövidebb ideig fejlesztést igényelnek annak érdekében, hogy képességeiket, a bennük 
rejlő lehetőségeket ki tudják bontakoztatni, hogy az iskolában jól tudjanak funkcionálni, 
ne maradjanak le társaiktól.
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Ceruza a fül mögött, rejtvény a hónunk alá csap-
va, kávé a csészében, mi baj lehet?

Aranka megigazította mackónadrágját, papucs-
ba bújt, és elégedetten nézett hátra a tegnap esti 
tripla adag marhatokánytól még mindig horkoló 
férjére. Elindult az étterembe, hiszen a wellnessben 
mégiscsak a svédasztalos reggeli a legfontosabb. 
Alig várta, hogy reggeli közben megfejtse a ke-
resztrejtvényt, hiszen egy robotporszívó a főnyere-
mény. Aranka érezte, hogy örökre búcsút mondhat 
a szekrény alatti szuszogva partvisozás gyötrelme-
inek. Hoppá: vízszintes 34, megpróbáltatás: gyöt-
relem. Menni fog ez.

Az étteremben javában dúlt a harc. A vendégek 
kétségbeesett erőfeszítéssel megpróbálták leenni 
a szálloda árát. Csak a kuponos turisták szedtek 
nyugodtan a tányérokra, és egy jól szituált osztrák 
úr, aki rejtély, hogy hogy került a venyigepusztai 
spa kastélyszállóba. Aranka első útja a rostos üdítő 
tartályához vezetett. 12-szer ivott a féldecisre mé-
retezett pohárból, de még szomjas maradt, csak a 
mögötte felgyűlő sor diszkrét krákogása miatt in-
dult el asztalt keresni. Csak el ne felejtse a függő-
leges 17-be beírni a citrusos gyümölcshöz, hogy 
narancs.

Az asztalválasztás a wellness-szállodákban a 
legfontosabb küldetés. Aranka prédát cserkésző 

ragadozóként mérte fel a termet. A sokgyerekes 
családtól természetesen a lehető legtávolabb kell 
ülni, hogy ne vegye el az étvágyat, ahogy az apu-
ka sült debrecenibe harapva nézi a mustárfoltos tá-
nyérokat összeszedő ukrán pincérnő fenekét, míg 
az anyuka üvegesre dermedt tekintettel századszor 
veszi fel a kiköpött cumit a földről. Ez az, vízszin-
tes 2, a csecsemő koponyájának puha része: kutacs.

A szikár túrázók szintén nem jó asztalszomszé-
dok. Már túl vannak a reggeli jógagyakorlaton, 
indokolatlan jókedvvel készülnek a 400 méteres 
szintkülönbség leküzdésére, miközben elégedet-
lenül vitatkoznak, hogy a müzli mazsolája vajon 
biogazdaságból került-e a tartályba. Aranka jól 
tudta, hogy a 1,5 csillagos kastélyszálló mazsolája 
nemhogy biogazdaságot, de talán még szőlőtőkét 
sem látott soha. Ez az! Marx műve, függőleges 47:  
A tőke. Gyorsan beírta a rejtvénybe ceruzával.

A legjobb asztalszomszéd a csapatépítő társaság. 
A rettenetesen másnapos kollégák szó nélkül ka-
nalazzák a tejberizst, és egymás tekintetét kerülve 
próbálják felidézni, ki-kivel bújt ágyba előző este 
a karaoke után. 

Ami a strandon a leterített törölköző, az az ét-
teremben az asztalra helyezett kulcs. Az ezüstösen 
csillogó, diszkrét kulcs focilabda méretű, fából fa-
ragott kulcstartója büszkén hirdeti: foglalt. 

Aranka elindult a kolbászos rántotta fémtartá-
lya felé. Már karnyújtásnyi távolságra járt a zsírtól 
fénylő csemegének, amikor a tetovált, orrpiercin-
ges lány az utolsó kanállal is kiszedte a tányérjá-
ra. Csekély vigaszként élte meg, hogy a lány az 
egész púpozott tányért magára borította, amikor 
Ribizli, a menhelyről mentett agár, megrántot-
ta a pórázt. “Fújj, nem szabad” korholta a lány 
Ribizlit, de az nemcsak a rántottát zabálta föl a 
földről, hanem a pultra felugorva a legyezőszerű-
en szétterített párizsiból is behabzsolt úgy másfél 
kilót, csak az olívabogyókat köpte ki, mire sike-
rült leráncigálni. Vízszintes 1, egyik gondviselőd. 
Aranka tudta, hogy az édesanyád a helyes válasz, 
mégis inkább hozzárajzolt a rejtvényhez két rubri-
kát, hogy kiférjen a “rohadtanyád”.

És mire megint hóna alá csapta a magazint, 
megtörtént a csoda. Mózes érezhette magát így, 
amikor szétnyílt a Vörös-tenger. Senki sem állt a 
svédasztalnál. Paradicsomos bab, sült szalonna, 

kávé kilenc cukorral, de nem felkavarva, mert ke-
serűen szereti, joghurt zabpehellyel, mákos ka-
lács és juharszirupos amerikai palacsinta. Mindez 
még a virsli előtt, csak hogy helyet csináljon a 
majonézes kukoricának. Akkora púpozott tányér-
ral ment vissza Aranka az asztalhoz, hogy nézni 
is teher. 

Boldogan lakmározott a rejtvényét fejtve. Már 
csak egy megfejtést kellett beírni, hogy beküld-
hesse, amikor éktelen dübörgéssel kitörni készü-
lő vulkánná érett a gazdag reggeli a gyomrában. 
Aranka az újságot hóna alá csapva szaporán igye-
kezett kiérni a mosdóba, mielőtt távozik testéből 
a gyújtóelegy. Elégedetten megkönnyebbült. Egész 
addig, amíg észre nem vette, hogy a vécépapírtartó 
üresen tátong. Utolsó szomorú pillantást vetett a 
rejtvényre. Függőleges 24, víztölcsér. Elmorzsolt 
egy könnycseppet, ahogy az „örvény” a vécécsé-
szében eltüntette a rejtvényújság lapjait. Pedig de 
jó lett volna megnyerni a robotporszívót.
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Sallai Ervin írása

Az élet a legjobb rejtvény
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A ajánlja

Február 12-én hazai művészek 
tartanak jótékonysági koncertet a 
Baltazár Színház javára a Budapest 
Music Centerben, de az eseményen 
a társulat is színpadra lép.
A Baltazár Színház, melynek tag-
jai értelmileg sérült színészek, 
immár 24 éve lát el művészi és 
társadalmi feladatot, hiszen lehe-
tőséget teremt, hogy a sérült em-
berek megmutassák tehetségüket, 
a nézők pedig megismerkedjenek 
velük. Színvonalas előadásaik e 
társadalmi csoport erejét mutatják 
meg, hogy hogyan lesz színesebb 
és gazdagabb a világ általuk.
Neves hazai művészek egy csoportja úgy döntött, hogy jótékonysági koncertet tart a társulat javára. A koncerten 
fellép Baranyay Piroska, Dés László, Fábri Flóra, Földes Gábor, Herczku Ágnes, Jammal, Kalló Zsolt, Károlyi Katalin, 
Keönch László, Kováts Kriszta, Lukács Miklós, Müller Péter Sziámi, Nikola Parov, Radnóti Róza, Ránki Fülöp, Szakcsi 
Lakatos Béla, Szirtes Edina Mókus és természetesen a Baltazár színészei is

Jótékonysági koncert a Baltazár Színház javára
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Február 5-én ismét Kérész Művek-előadás lesz az Ar-
tus stúdiójában. Az Artusnál általában egy évig tart 
az a folyamat, amíg egy előadás bemutatójához el-
érkeznek. A Kérész Művek azonban olyan előadás, 
mely egyetlen egy nap alatt jön létre. A társulat mű-
vészei előre megadott témára, egyetlen intenzív nap 
alatt hoznak létre új, egyedi és megismételhetetlen 
performansz-eseményt, így minden Kérész Művek 
egyszerre premier és darabtemetés, előadás először 
és utoljára. Szokatlan, izgalmas és kiszámíthatatlan 
esemény a művészek és a nézők számára egyaránt.
A Kérész Művek meghatározhatatlan műfajára ta-
lán a „kortárs varieté” vagy „performansz-kocsma” 
lehetne a legjobb kifejezés. Minden Kérész Mű-
vek egész estés, önálló és teljes értékű alkotás, mely 
ugyanakkor túlmutat önmagán azáltal, hogy temati-
kusan kapcsolódik a következő, hosszasabb előkészü-
letet igénylő Artus-előadáshoz.
Az Artus Kérész Művek performansz-kocsma soroza-
ta 2010-ben indult útjára, és napjainkig több mint 66 
egész estés Kérész Művet mutattak be.

Kortárs varieté az Artus 
Stúdióban



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

OLVASSON MINKET!

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

NÉZZEN MINKET!

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

HALLGASSON MINKET!

FEDEZZE FEL  
MEGÚJULT HONLAPUNKAT!

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

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


