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

OLVASSON MINKET!

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

NÉZZEN MINKET!

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

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!



Kalmár András interjúja
én, Kárász Eszter mit tudok mondani az embe-
reknek, mi olyat tudok adni, amit más nem. 

Az Eszter-lánc mesezenekarral például nagyon 
sokat jártunk hátrányos helyzetű gyerekekhez ze-
nélni. Olyan falvakba jutottunk el, ahol tél de-
rekán mezítláb jöttek a koncertre a gyerekek, 
szakadt le róluk a kabát, nem volt ajtó a házakon, 
de olyan odaadással hallgattak minket, olyan sze-
retettel, figyelemmel és együtt lenni akarással fo-
gadtak, ami elképesztő élmény volt. Már régóta 
gondolkoztam azon, hogy hogyan tudnám a mű-
vészetet eljuttatni olyan helyekre, ahol az egyéb-
ként nincs jelen. Nem vagyok gazdag, nem tudok 
sok pénzt adományozni, csak néha-néha ruhákat, 
meg ezt-azt, de amikor ott vagyunk és zenélünk, 
akkor azok a gyerekek valami olyat kapnak, ami 
az ő életükből teljesen hiányzik. Hiszem azt, hogy 
ez egy picit távolabbra is mutat, többet jelent, mint 
az az egy óra, amit mi ott töltünk a zenekarral, 
amíg megmutogatom nekik a hangszereket, amíg 
együtt énekelünk... Mert talán elültet bennük egy 
felismerést, egy olyan útnak a lehetőségét, amiről 
addig nem is tudtak, és talán ez az élmény segít-
het abban, hogy egyszer elinduljanak és kitörjenek 
onnan. A zene otthonossága az, amit mindig sze-
retnék továbbadni a gyerekeknek, hogy érezzék, ez 
nem valami távoli, különleges, megközelíthetetlen 
dolog, hanem valami, ami tényleg az életünk ré-
sze, és ami segíthet a nehéz pillanatokban.

A szociális érzékenységedet otthonról 
hoztad, volt erre családi minta? 

Édesanyám, Kárász Ilona egyedül nevelt, zeneta-
nár volt, ebben a közegben nőttem föl, a zeneisko-
lákban írtam a matekleckémtől kezdve mindent. 
Fuvolát tanított, és máig, hogyha fuvolaszót hal-
lok, valami mély otthonosságot élek meg. A szoci-
ális érzékenység nem tudom, honnan jön, biztosan 
tőle is, de azt hiszem, hogy az élet és a sors is köz-
rejátszott, talán az égiek terelgettek engem erre. 
Mivel gyerekszínész voltam, középiskola után 
megpróbáltam a Színművészeti Főiskolát, nem is 
volt B-tervem, mert ha az ember 6 éves kora óta 

színpadokon, filmek díszletei közt meg a rádióban 
tölti a mindennapjait, akkor biztos benne, hogy 
ez lesz az élete – és ez általában így is szokott len-
ni. Ehhez képest nekem nem sikerült a felvéte-
li, a második rostán elküldtek, aztán még egyszer 
megpróbáltam, de akkor se jött össze... Ez hatal-
mas törés volt, nem volt semmi ötletem, hogy mit 
kezdjek az életemmel... Bementem egy könyvtár-
ba, fölcsaptam egy felvételi tájékoztatót, nagyon 

földúltan, nagyon mérgesen, nagyon makacsan 
– és azt mondtam, hogy ahol ki fog nyílni, oda 
fogok felvételizni. A Mozgássérültek Pető And-
rás Nevelőképző és Nevelőintézetét dobta elém a 
könyv, aminek a nevét is nehéz volt végigolvasni, 
és fogalmam sem volt róla, hogy mit takarhat. De 
aztán megnéztem a leírást, és megvilágosodtam. 
Tudtam, hogy ez az, ami nekem való.

Nagyon egyszerűen el lehet mondani, 
hogy mi a Pető módszer lényege?

Konduktív pedagógia. Tehát a konduktor – akire, 
ha bemutatkozik, vagy azt hiszik, hogy karmes-
ter, vagy azt, hogy kalauz – rávezeti a mozgás-
sérült gyerekeket arra, hogy megtalálják a saját 
útjukat egy-egy mozgás létrehozása során. Kü-
lönbözik a gyógytornától, ahol magán a mozdu-
laton van a hangsúly. Itt mindig össze van kötve 
a mozgás a mindennapi élettel, tehát azért tanulja 
meg a gyerek kinyújtani a lábát, mert a napirend 

Fotók: Falus Kriszta

„Sok falat kellett ledöntenem 
magamban”

Kárász Eszter különleges ember: egy ország szeme előtt lett gyerekszínészből 
előadóművész, zenész, bohócdoktor, Edit Piaf dalainak interpretálója, számos 

gyereklemez és felnőtteknek szóló kiadvány fűződik a nevéhez. De ki is ő valójában?
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Játsszuk azt, hogy be kell mutatnom téged 
egy neves külföldi impresszáriónak, mi az, 
amit elmondhatok rólad? 

Egész életemben nagyon sokat dolgoztam azon, 
hogy nehéz legyen engem bemutatni. Amikor 
megkérdezik egy riport kapcsán, hogy mit ír-
janak ki a nevem alá, mert hát nem fér el oda 
annyi minden, akkor mindig elégedetten 
mosolygok... 

Régi meggyőződésem, hogy minden ember-
ben van valami egyedi, valami, amit csak ő tud 
elmondani másoknak. Ezért az nem annyira ér-
dekel, amit más is elmondhat – vannak nálam 
sokkal, de sokkal jobb énekesek, sokkal jobb ze-
nészek, talán jobb bohócdoktorok is. De az az 
esszencia, ami az én élettapasztalataimból, útja-
imból, szakmáimból áll, az csak én vagyok. En-
gem már egy jó ideje csak az foglalkoztat, hogy 



következő pontja az, hogy föl kell állni, és oda 
kell menni a mosdóhoz. Ez is mind-mind része a 
pedagógiának.

Szóval a Színművészeti helyett itt  
kötöttél ki...

Nagyon hálás vagyok azóta is az életnek, hogy 
ide terelt, mert hát a gyerekszínészet egy nagyon 
kifelé élő, nagyon a külsőre, meg az emberek vé-
leményére koncentráló állapot, itt pedig el kellett 
indulni befelé. Végre kénytelen voltam saját ma-
gamban is elmélyülni. Minden nap megéltem, 
ahogy ezek a gyerekek egy egyszerű mozdula-
tért – hogy mondjuk kinyújtsák a kezüket egy 
pohár kakaóért – heteket, hónapokat küzdenek. 
Én egy nagyon értékes, de azért nagyon hullám-
zó művészi élet után töltöttem el négy évet egy 
olyan főiskolán, ahol tényleg az élet mélységeivel 
találkoztam. És ez akkor nekem nagyon kellett.

Ha jól emlékszem vissza, a Kölyökidőben 
megformált karakteredre, akkor 
egy nagyon édes, nagyon szép, de 
ugyanakkor gonoszkodó, bajkeverő 
kislányt alakítottál. Ez azért is lehetett 
nehéz, mert a kortársaid nyilván 
azonosítottak a szerepeddel. 

Két kamasz lányom van, kicsit most újraélem ezt 
az időszakot, ilyenkor keresi az ember önmagát, a 
határait, egyáltalán, hogy ő kicsoda a világban, és 
ha ez meg van spékelve azzal, hogy a világ számára 
rossz fej vagy, akkor az nem sokat segít az önér-
tékelésed kialakításában. Engem e miatt a szerep 
miatt többször megállítottak az utcán azzal, hogy 
milyen gonosz vagyok... Akkoriban versenyszerű-
en lovagoltam, és egyszer egy barátnőm elmesélte, 
hogy miközben nézte, ahogy a pályán ügetek, a 
mellette ülő két lány végig azon drukkolt, hogy es-
sek le és törjem ki a lábam. Hiába mondta mindig 
a Kölyökidő rendezője, hogy ez azt jelenti, hogy na-
gyon jól és tehetségesen játszom a negatív szerepet, 
ez nem nyugtatott meg, és nem tett jót az önbizal-
mamnak sem. Maga az ismertség sem tesz jót egy 

kamaszgyereknek, sőt, talán senkinek... Én most 
is nagyon vigyázok, hogy ne legyek híresebb, mint 
amennyire az kezelhető... Azt a részét nagyon sze-
retem, mikor egy gyerek megismer a színpadról, 
odarohan, megölel vagy egy felnőtt koncert után 
a szavaival visszasugározza azt a szeretetet, amit én 
próbálok a színpadról adni. De én itt ezzel meg is 
állnék, ennél sokkal nagyobb celeb nem szeretnék 
lenni sohasem. Amint az ismertségtől fontosabb 
lesz az én, mint az, amit a művészeten át adni aka-
runk, elvész valami nagyon fontos.

De kicsit elkanyarodtam, szóval azt hiszem 
nagyon jót tett a Pető Intézet, az, hogy ott az 
élet valódi problémáival találkoztam, és olyan 
kitartást és akaratot tanultam a mozgássérült fel-
nőttektől és gyerekektől, ami azóta is hihetetlen 
erőt ad. Az egész életemet végigkíséri az adni és 
segíteni akarás és az olyan közegekben való lé-
tezés, ahol az emberek általában nem érzik jól 
magukat. Bohócdoktorként húsz éve járok gye-
rekkórházakba, és hát azért ott is sok mindent lát 
az ember... Én olyan helyekre szeretek bemenni, 
ahonnan mások kijönni szeretnek. 

Hogy kezdődött a Bohócdoktorság?
Már dolgoztam konduktorként Amerikában, 
Franciaországban, de itt Magyarországon is. És 
közben néha játszottam színházban, reggel a gye-
rekek lába között kúsztam-másztam, este pedig 
csillogtam a színpadon. Kettészakított élet volt 
ez, és nagyon kerestem az utat, ahol ez a kettő 
összeér. Aztán találkoztam egy barátnőmmel, aki 
elmesélte, hogy most jön a Piros Orr Bohócdok-
torok felvételijéről... Elkezdett róla mesélni, és 
nekem az olyan volt, mint amikor az ember haza-
talál... rájöttem, hogy ezt keresem évek óta. Hi-
hetetlennek tűnt, hogy létezik egy olyan szakma, 
ahol az előadóművészi és az egészségügyi énem 
is hasznos lehet.

Azt hiszem, van bennem egy nagy változtat-
ni akarás, aminek mindig keresem a módját. De 
ez – például egy párkapcsolatban – nem feltét-
lenül pozitív dolog. Hogy az ember meg akar-
ja változtatni a másikat... Én mindig próbáltam 
keresni azokat a helyzeteket, ahol a képessége-
im jófelé tudnak hatni, nem rombolnak, hanem 
építenek. Bennem van egy sokság, a barátaim 
szerint inkább rengetegség, ami bizonyos hely-
zetekben negatívum, de ha kiállok a színpadra, 
akkor többszáz gyereket el tudok kapni egy pil-
lanat alatt, és velem jönnek abba a mesevilág-
ba, ahova vezetem őket... És ha bemegyek egy 
kórterembe, akkor is működik a dolog, bohóc-
doktorként félelmeket és szorongásokat tudunk 
örömmé változtatni.

Honnan van az erőd? A kórteremből 
kilépve hogyan tudsz elmenni a saját 
gyerekeidért az iskolába vagy az 
óvodába, mondjuk azok után, hogy 
egy gyógyíthatatlan beteg kisgyereket 
látogattál meg?  

Soha nem a beteg gyerekkel beszélek, hanem a 
beteg gyerekben lakó egészséges gyereket szólí-
tom meg, a játékra vágyó, a nevetni vágyó önfe-
ledt gyereket. És még egy hospice helyzetben is, 
az utolsó napokban is ott van egy önfeledt, igazi 

gyerek a betegség mögött és hogyha meg tudom 
őt szólítani és játékba hívni, akkor végzem jól a 
munkámat. Ha azt a szegény gyereket látnám, 
akinek meg vannak számlálva a napjai, akkor 
nem tudnék segíteni. Persze ez nem azt jelenti, 
hogy minket nem érnek traumák. Rendszeresen 
konzultálunk az Alapítvány pszichológusával, 
hogy jól bírjuk. 

Soha nem borultál ki?
Dehogyisnem. Van egy kis fonott karkötő a pol-
comon, 19 évvel ezelőtt kaptam egy kislánytól, 
aki rákos volt, szép lassan elvesztette a szeme vi-
lágát – aztán szép lassan elvesztettük őt is. Még 
nagyon friss bohócdoktor voltam, hetente talál-
koztunk, és bár ilyenkor az ember igyekszik nem 
kötődni, ha hetente találkozol valakivel, akkor 
ez szinte lehetetlen... a végén, amikor már egy-
általán nem látott, mindig letapogatta az arco-
mat, meg a piros orromat... Nagyon fontos volt 
neki az, hogy én zenélek, néha rátette a fejét a 
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A ajánljahangszeremre, és együtt pengettük. És hát ő volt 
az első. Az első, aki már nincs ott... amikor be-
nyitsz a szobába.

Ezt nagyon nehezen emésztettem meg, nem 
is tudtam, hogy mit kell ilyenkor csinálni, vagy 
hogy lehet ezen túllépni, de azóta ez a karkötő je-
lenti nekem a kapaszkodót. Az utolsó percig egy 
olyan mesevilágba tudtunk elkalandozni azzal 
a kislánnyal, ahol mind a ketten reptettük egy-
mást... ezek a pillanatok megmaradtak bennem, 
és biztos vagyok benne, hogy beragyogták az ő 
utolsó napjait is... és végül is ez a lényeg. Azt nem 
tudom, hogy ő most hol van, de azt igen, hogy 
amikor ott voltunk ketten a szobában, akkor ab-
ban a fél órában valami csoda történt.

Sokat beszélgetünk gyerekekről, de van 
egy felnőtteknek szóló éned is. Mikor 
érintett meg Edit Piaf? Illetve érintettnek 
lenni az egy dolog, de Piafot énekelni,  
az egészen más lehet... 

Ez két külön pillanat volt. Még gyerek voltam, 
amikor megszerettem a dalait, valahogy elkapott, 
valahogy éreztem, hogy közöm van hozzá. Egész 
kamaszkoromban énekelgettem a Milordot, meg 
a Padamot, de csak baráti körben vagy versmondó 
táborokban, gitárral a tábortűznél, de soha nem 
akartam Piafot „elénekelni”. Minek, hisz ott az 
eredeti. Teljesen véletlenül alakult úgy, hogy egy 
színházi fesztivál zárógálájára kért fel egy barátom, 

és ragaszkodott hozzá, hogy Piafot énekeljek. Én 
győzködtem, hogy nem tudom úgy, mint Piaf, de 
erre ő kimondta a varázsmondatot: ne azt mutas-
sam meg, hogy Piaf hogy csinálta, mert utánoz-
ni fölösleges, hanem azt, hogy nekem miért ilyen 
fontosak a dalai. Tulajdonképpen ennek hatásá-
ra született meg a Padam című sanzonestem, ami 
most már több évtizede megy kisebb megszakítá-
sokkal, nemcsak Magyarországon, de járjuk vele a 
világot is. Megunhatatlan, és éneklés közben még 
mindig valami újabb rétegét fedezem föl a dalai-
nak. Azt hiszem, hogy ő hozta meg a bátorságot 
ahhoz, hogy most már merek saját dalokat írni... 
Korábban mindig elbújtam mások dalai mögé. 
Tavaly, pont a Covid alatt született meg az Esz-
tett nevű formációm, amelyben már a saját dalai-
mat, a saját szövegeimet, illetve a szerzőtárs, Bata 
István segítségével a saját gondolataimat tudom 
megfogalmazni. Én mindig hosszú úton jutok el 
addig, amíg el merem hinni, hogy képes vagyok 
valamire vagy megtehetek valamit. Ez így volt az 
első gyerekdalommal is. Egy zenész anyuka és egy 
zeneszerző apuka lányaként sok falat kellett ledön-
tenem magamban. 

A zeneszerző apuka... ő az ismert és 
ünnepelt Szokolay Sándor volt, de ha jól 
tudom, ti nemigen találkoztatok.

Mi nem éltünk együtt, édesanyám egyedül nevelt. 
De nagyon büszke vagyok rá, hogy az ő tehetségét 
hordozom, és szeretem a műveit... Jó nehezek, de 
nekem nagyon izgalmas volt fölfedezgetni őket... 
és a zenéjén át értettem meg azt a tüzet is, ami 
bennem él. És azóta tanulom, hogy ezzel a tűz-
zel melegíteni tudjak és ne égetni. Azt hiszem, a 
tehetségnek is van felelőssége... Nagyon fontos, 
hogy az ember jól használja azt, ami megadatott.
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Megjelent a Sarjú Banda első lemeze  Kedvence-
ink címmel. A fiatal muzsikusokat 2015-ben ismerhette 
meg az ország az MTVA és a Duna TV Fölszállott a 
páva című tehetségkutató verseny műsorában. Ekkor 
még egyéni kategóriában mutatták meg tudásukat, de 
a színfalak mögött elindult a közös muzsikálás. Szo-
ros barátság és egy új zenekar született, családjuk és 
Kuczera Barbara művészeti vezetőjük támogatásával. 
2016-ban már Sarjú Banda néven indultak a verse-
nyen és elnyerték az Ország Legjobb Zenekara díjat. 
A sarjú jelentése: utód, leszármazott vagy levágott 
növény szálak töveiből újra kikelő hajtás. A Sarjú Ban-
da hivatása az eredeti magyar hangszeres népzene 
elsajátítása, megőrzése és tovább éltetése. Örömmel 
és tisztelettel tanulják a mesterektől, hagyományőrző 
zenészektől, éltetik a színpadon és a táncházakban 
egyaránt. A zenekar havonta Kamasz táncházat mu-
zsikál a Fonóban, ami hiánypótló a táncházi közeg-
ben. Első lemezükön különböző tájegységek zenéiből 
válogattak, mi mást, mint a „kedvenceket”?!

Megjelent a Petőfi Kulturális Ügynökség gondozásában 
a Felhőpárna – Versek léten innen és túl című különleges 
antológia. Az Ifjúsági és Gyerekirodalmi Centrum az 
elmúláshoz és a transzcendenshez kötődő versekből 
állította össze a legkiválóbb kortárs magyar szerzők – 
Balázs Imre József, Bertóti Johanna, Both Gabi, Csík 
Mónika, Demény Péter, Egyed Emese, Fekete Richárd, 
Fekete Vince, Géczi János, Haász János, Halmai 
Tamás, Ijjas Tamás, Jász Attila, Kántor Péter, Kiss Judit 
Ágnes, Kiss Ottó, Kollár Árpád, Krusovszky Dénes, 
Lackfi János, László Noémi, Magolcsay Nagy Gábor, 
Markó Béla, Miklya Zsolt, Murányi Zita, Németh Bálint, 
Simon Réka Zsuzsanna, Sopotnik Zoltán, Szabó Imola 
Julianna, Tóth Erzsébet, Tóth Krisztina, Visky András, 
Vörös István, Wirth Imre, Zalán Tibor – műveiből a 
rendhagyó válogatást. Hasonló tematikájú gyűjtemény 
magyar nyelven nagyon rég jelent meg, az óvodás és 
kisiskolás korosztálynak pedig egyáltalán nem született 
ilyen kiadvány, tehát hiánypótlónak tekinthető. A kötet 
szerkesztői szeretnék, ha a gyerekek megértenék: jóval 
több a világ, mint amennyi látszik belőle, jóval több 
az élet, mint hogy a halállal véget érjen. „Tündöklik, 

aki eltűnt” – írja Halmai Tamás, az antológiában 
szereplő Halhatatlanok napja című versében. A könyvet 
elsősorban családi lapozgatásra, közös feldolgozásra 
ajánlják. A Felhőpárna illusztrációit a Szép Magyar 
Könyv-díjas Orosz Annabella készítette.

A felhőkön túl

Jönnek a Sarjú Banda 
kedvencei!

Eszterrel legközelebb az Eszter-lánc mesezenekar 
10 éves születésnapja alkalmából rendezett 
nagykoncerten találkozhat a közönség, 
január 30-án 11 órakor a MOMKultban. 



Szentkuty Nikolett interjúja

Mit jelent a vesekövesség, illetve mire számíthat 
az a beteg, akinél vesehomokot találnak?
A vesekövesség és a vesehomok között nem lehet éles 
különbséget tenni, lényegében az apró elemű köves-
séget nevezhetjük homoknak, amelyet egyébként 
képalkotó vizsgálatokkal nagyon nehéz kimutatni. 
Sokszor a vizelet üledékében látható kalcium-oxa-
lát kristályok hívhatják fel a figyelmet arra, hogy a 
tünetek, görcsök hátterében vesehomok ürítése áll-
hat. Mindkét esetben anyagcsere-betegség áll a hát-
térben, különbség csupán abban mutatkozik, hogy 
a vesehomok kisebb, ezért várhatóan spontán ürül, 
míg vesekövesség esetén a kövek méretétől függően 
urológiai beavatkozásra lehet szükség.

Gyakori probléma, hogy a vesekövességet nehéz 
diagnosztizálni. Miért?

Léteznek olyan vesekövek, amelyeknek nincs mész-
tartalma, ezáltal a klasszikus röntgenvizsgálatok so-
rán – amelyeket a leggyakrabban és a legkönnyebben 
alkalmazhatunk – nem láthatóak, ezért CT-vizsgálat 
válik indokolttá. Elegendő lehet a natív CT-vizsgálat 
is, kontrasztanyag beadására csak akkor van szükség, 
ha a vesefunkciókra is kíváncsiak vagyunk, ám ez 
máris bonyolultabbá teszi a helyzetet, mert ehhez a 
vizsgálathoz előjegyzés és időpontfoglalás szükséges 
(kivéve az akut eseteket), tehát időigényesebb folya-
matot jelent a kivizsgálás.
Az apró kövek sajnos ultrahanggal sem feltétlenül 
láthatóak, mert megbújhatnak egy-egy vesekehely-
ben, és egyéb zavaró tényezők is fennállhatnak, te-
hát ez egy bizonytalanabb vizsgálat. A CT ilyen 
szempontból jóval biztosabb diagnosztizálást tesz 
lehetővé.

Milyen tünetekkel jár ez a kórkép?
Amennyiben a vizelet ürülését akadályozza a kő, pél-
dául azért, mert besodródott a húgyvezetékbe, akkor 
erős vese- és deréktáji, illetve alhasi görcsöket okoz-
hat a betegnél, amely akár hányingerrel és hányással 
is társulhat. Az elakadt kő esetén sürgős orvosi ellá-
tásra van szükség: elsőként tünetmentessé kell tenni 
a pácienst, majd megkezdődhet a kivizsgálás.

Milyen tünetek esetén indokolt urológushoz 
fordulni?
Ha valakinél erős görcsök jelentkeznek, amelyet a 
patikában kapható görcsoldók sem enyhítenek, min-
denképp egy sürgősségi osztályra fog kerülni, mert 
valóban nagyon erős fájdalmakról van szó.
Ezek a görcsök spontán is elmúlhatnak, ha pl. el-
mozdul a kő, és átmenetileg megszűnik az akadály a 
vizeletürítés előtt, ám fontos tudni, hogy ezzel csak 
egy kis haladékot kap a beteg, de kivizsgálás nél-
kül hosszú távon nem fognak megszűnni a panaszai.

Természetesen a görcsök lehetnek nőgyógyászati 
vagy idegi eredetűek is, pl. gyakran okozhat hasonló 
tüneteket egy gerincsérv, egy ideggyöki kompresszió, 
ami szintén erős alhasba sugárzó fájdalmat okoz. Ám 
fontos különbség, hogy ezeket a fájdalmakat inkább 
bizonyos mozdulatok provokálják, nem görcsösek, 
de az okok tisztázása sokszor még a szakemberek szá-
mára sem egyszerű.

Ki válhat hajlamosabbá a vesekő kialakulására?
Az összetételt tekintve sokféle vesekő létezik. A leg- 
gyakoribb a kalcium-oxalát kövesség, amelyet okoz-
hat enzimdefektus – ezt azonban nehéz kimutatni 
és kezelni is, így a beteget akár endokrinológushoz 
is tovább irányíthatja a szakorvos, hogy kiderüljön, 
mi okozza a fokozott kalciumürítést.

Télen sokan fogyasztanak nagyobb mennyiségű 
C-vitamint az immunrendszer megerősítése érdeké-
ben, de fontos tudni, hogy napi 500 mg-nál több 
C-vitamin fogyasztása okozhat vesekövességet.

Akinél korábban már kialakult vesekő, annak fi-
gyelni kell az oxálsav bevitelének mérséklésére, amely 
a csokoládéban, a kakaóban és akár egyéb italokban, 

pl. bizonyos teákban is nagy mennyiségben találha-
tó. A köszvényt is előidéző purin anyag csere-beteg-
ségeknél húgysav kövek fordulhatnak elő, illetve 
vannak olyan kövek, amelyek a vizelet fertőződésével 
állnak kapcsolatban, sőt akár az is okozhat vese- il-
letve hólyagkövességet, ha a húgyutakba valamilyen 
idegen test kerül.

Mennyire jellemző a vesekő ismételt kialakulása?
Családi halmozódás, illetve olyan anyagcsere-beteg-
ségek esetén, amelyeknél a vese ion- és kalcium-oxa-
lát kiválasztása nem megfelelő, számolni kell az 
ismétlődés veszélyével. A gyógyszeres kezelést álta-
lában az első alkalom után még nem alkalmazzuk, de 
az anyagcsere-háztartás normalizálása minden eset-
ben fontos tényező. Általánosságban elmondható, 
hogy a betegeket kevesebb hús és több zöldség fo-
gyasztására biztatjuk.

Milyen kezelési módok állnak rendelkezésre?
Az egy centiméternél kisebb kövek esetében gyak-
ran alkalmazunk külső lökéshullám-kezelést, ami 
nem tekinthető műtétnek, mert nem hatolunk sem-
milyen eszközzel a beteg testébe. Amennyiben a kő 
ezzel a módszerrel nem zúzható, akkor műtéti meg-
oldást választunk. Ma már modern, endoszkópos 
megoldást alkalmazunk, amennyiben lehetséges, 
akár a húgycsövön keresztül, ami gyorsabb gyógyu-
lást tesz lehetővé.

Az esetek 85-95%-a kisebb méretű, így magától 
is kiürül, csak 10-15%-nál kell beavatkoznunk. Fo-
lyadékpótlással segíthetjük a kiürülést, de ha komoly 
elakadásról van szó, csak a műtét segíthet.

Kezeletlen betegség esetén milyen hosszú távú 
következményekkel számolhatunk?
Az enyhe, tompa, néha gerinceredetűnek vélt fájdal-
mat is érdemes kivizsgáltatni, és a fájdalom eltűnése 
se nyugtasson meg senkit, ugyanis a vesék szinte ész-
revétlenül is károsodhatnak. Mindenkinek azt taná-
csolom, hogy amennyiben ilyen jellegű panaszokat 
észlel, semmiképp se mulassza el az alapos kivizsgá-
lást és az okok feltárását.
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Egy rejtett 
betegség:  
a vesekövesség

A vesét érintő problémák kapcsán a legtöbben komoly deréktáji 
fájdalmakra asszociálnak, pedig bizonyos problémákat, pl. a vesekő 
és a vesehomok jelenlétét épp a fájdalom hiánya miatt nem minden 
esetben egyszerű diagnosztizálni. A tünetekről és a megelőzésről dr. 
Domján Zsoltot, az Észak-közép-budai Centrum Új Szent János Kórház 
osztályvezető főorvosát, az Istenhegyi Klinika urológus-általános sebész 
főorvosát kérdeztük.



A speciális módszer és ábécé a vakok számára is 
lehetővé tette a folyamatos olvasást, ám kifejlesz-
tése nem ment könnyedén. Louis Braille átérez-
te a vakok helyzetét, mivel gyermekkorában egy 
baleset következtében maga is megvakult. 10 éves 
korában került Párizsba, a Vak Gyermekek Inté-
zetébe, amelyet 1821-ben meglátogatott Charles 
Barbier feltaláló is, aki egy különleges pontírásos 
módszert mutatott be az intézmény oktatóinak.

Barbier korábban Napóleon kérésére fejlesztette 
ki ezt a módszert, amely katonai célokat szolgált: 
lényege, hogy a katonák sötétben is kommunikál-
hassanak. Ám utóbb kiderült, hogy a módszert 
nem érezték könnyen tanulhatónak, így haszná-
latát végül elvetették.

Ez a rendszer még meglehetősen bonyolult volt, 
ám Braille leegyszerűsítette egy varrógép segítsé-
gével úgy, hogy egy karakter legfeljebb 6 pont-
ból, illetve két sorból álljon (elrendezését tekintve 
úgy képzelhetjük el, mint egy dominót). Külön 

nehezíti az ilyen írások elkészítését, hogy az apró 
domborulatokat a papír másik feléről, vagyis tük-
rözve kell „kinyomtatni”.

Mivel a karakterek eltérőek lehetnek, minden 
nyelvhez külön Braille-írás tartozik, a magyar 
verziónak is megvannak a maga sajátosságai. A 
Braille-íráshoz nélkülözhetetlen a sorvezető és a 
stílus használata, és fontos tudni, hogy a jobb ki-
tapintás érdekében a karakterek sokkal nagyob-
bak, mint a nyomtatott betűk – tehát egy mű 
ezzel a módszerrel leírva egy jóval vastagabb kö-
tetet eredményez.

A tapintáson alapuló olvasás más képességeket 
igényel, mint a klasszikus olvasás. Az olvasónak 
figyelnie kell, hogy bár nyomást gyakorol a szö-
vegre, közben ne tegye tönkre azt. Ehhez külön-
böző technikákat fejlesztettek ki: pl. érdemes a két 
mutatóujjat használni, illetve a bal kéz már kike-
resheti a következő sort, amíg a jobb kéz „olvas”. 
Különböző tanulmányok azonban igazolták, hogy 

a jobb- és balkezesség nehezítheti az ilyen típusú 
olvasás elsajátítását.

Talán ezért fordulhat elő, hogy bármennyire is 
meglepő, de hazánkban a vakok és gyengénlátók 
csupán 10 százaléka ismeri a módszert, és világ-
szinten sem magasabb ez az arány. Forradalmi 
találmány, ám megtanulása rendkívül bonyolult 
és rengeteg türelmet igénylő folyamat, és elsajátí-
tását tovább nehezítheti, ha a tanuló felnőttként 
vesztette el a látását.

Éppen ezért a fiatalabb generáció körében a di-
gitális módszerek terjedtek el, pl. az olyan fejlesz-
tések, amelyek egy képernyőn megjelenő szöveget 
hangosan fel is olvasnak. Kétségtelen, hogy ezek a 
technikai újítások lehetővé teszik a vakok és gyen-
génlátók számára a külvilággal való még könnyebb 
kapcsolatteremtést, az internethasználatot és a ta-
nulást is, ezért egyes kutatók szerint a jövőben a 
Braille-írás veszíthet jelentőségéből. Már csak azért 
is, mert a Braille-módszerrel lejegyzett kötetek elő-
állítása rendkívül költséges, méretükből adódó-
an tárolásuk is nagyobb helyet igényel, és egyre 

kisebb igényt tartanak rá az érintettek, így nem 
kifizetődő a bonyolult előállítási folyamat.

Érdekesség, hogy a világon legtöbb nyelvre le-
fordított mű, a Biblia is csupán kb. 40 nyelven 
készült el Braille-módszerrel, ugyanakkor nem-
csak írott szövegek, hanem pl. kották is fellel-
hetőek Braille-módszerrel megszerkesztve, sőt 
Németh Ábrahámnak köszönhetően egy spe-
ciális verziójával még matematikai képletek is 
lejegyezhetőek.

Bár a modern módszerek lassan kiszoríthatják a 
Braille-módszert, ám jelentőségére minden évben 
igyekeznek felhívni a figyelmet, és használói szá-
mára világszerte rendeznek olvasási, szerkesztési 
és lektorálási versenyeket is.

Mindent összevetve korai lenne a módszer el-
tűnéséről beszélni a modern technológiai megol-
dások ellenére, és azt sem felejthetjük el, hogy a 
Braille-módszer 200 éve teszi könnyebbé a vakok 
és gyengénlátók életét, ami mindenképp méltóvá 
teszi arra, hogy a legnagyobb jelentősége találmá-
nyok között tartsuk számon.

HIRDETÉS

12

Miért annyira különleges a Braille-írás?

A vakok és gyengénlátók életét nagymértékben megkönnyítette a Braille-írás 
elterjedése. Jelentőségére minden évben január 4-én, a feltaláló, Louis Braille 

születésnapján hívják fel a figyelmet.

Szentkuty Nikolett írása



Bár én is elábrándozom a fenti hívságokon, a bir-
tokolható tárgyak nem érdekelnek, meg hát a ko-
csit ellopják, a yacht elsüllyed, az órát ottfelejtjük 
az uszodában, az arabs telivér megkehesedik... 
Ezért én szerényen és praktikusan csak az eladó 
szigetek kínálatát szoktam böngészgetni. Trópu-
sok vagy a sarkkör, óceán vagy tó, nekem egyre 
megy, csak körös-körül nagy, háborítatlan vizet 
lássak, ha kinézek az ablakon. Tudom, ezzel a 
vággyal nem vagyok egyedül...

   De miért is él az emberben romantikus von-
zódás egy kis földdarab után, ahol csak ő az úr, 
ahol nem zavarja senki, ahol élhet, mint a benn-
szülöttek, ahol nem üthet rajta az ellenség, ahol 
csak maga lehet szeretteivel?

Már kisgyerekként szinte mindenkit elkap a 
végzetes vágy a szigetek világa után, olvasmány-  

és filmélményei elvezetik Stevenson kincséhez, 
Robinson kunyhójához, vagy ha máshova nem, 
hát Sodorra, ahol Thomas, a gőzmozdony pöfög. 
És talán van, aki újra felfedezi magának a Rejtel-
mes Sziget mélyén megbúvó Némó kapitányt is.

Még mielőtt J. K. Rowling megnyitotta vol-
na milliárdos varázsboltját, az ifjúsági irodalom 
fejedelemasszonya Magyarországon Fehér Klára 
volt. Az ő hőse egy nyolcéves kisfiú, aki saját szi-
getre vágyik, akkorára, hogy barátai is elférjenek 
rajta, és a felnőttek se mászkáljanak át közben 
a tengeren. Apu pedig segít előteremteni a szi-
getet: pálmafákkal, ősnövényekkel, oroszlánok-
kal és elefántokkal. Átalakítják a spájzot, sátrat 
vernek a közepén, és Kovács Zsolinak meglesz a 
saját birodalma – a Lesz nekem egy szigetem 1952-
ben jelent meg, és most is csodálatos olvasmány.

Sajnos igazi szigethez jutni ma már bajosan le-
het, felfedeznivaló nem nagyon akad a bolygón, 
a szigetvásárlás pedig nem olcsó mulatság. Van 
azonban egy praktikus módszer: egyszerűen szi-
gettulajdonosokká válhatunk, ha országot alapí-
tunk a kiszemelt földdarabon. 

Michael Oliver litván származású nevadai 
milliárdos, telekspekuláns ötven évvel ezelőtt, 
1972. január 19-én kikiáltotta a független Mi-
nerva Köztársaságot egy Tonga melletti záto-
nyon. A trükk az volt, hogy szigetnek csak az a 
földdarab tekinthető, amely minimum 30 cm-rel 
a tenger fölé emelkedik dagály idején. 
A Minerva-atoll nem ütötte meg 
a mércét, ezért amikor Oliver 
egy teherhajónyi homokot 
szórt bele, jogilag új sziget 
keletkezett.

Oliver arra számított, 
hogy a további szom-
szédos atollok feltöl-
tésével egy kb. 60 000 
embernek elegendő mé-
retű szárazföldet hozhat 
létre – egy olyan függet-
len törpeállamot, ahol nin-
csenek adók, és kolbászból van 
a kerítés.

Sajnos az egyetlen államfő, aki némi fi-
gyelemre méltatta a független Minerva Köztár-
saságot, maga Tonga uralkodója, IV. Taufa'ahau 
Tupou volt, aki a hír hallatán gyorsan felállította 
a tongai nemzeti gárdát, majd csapata élén partra 
szállt, Dugovics Tituszként lerántotta a kék ala-
pon arany fáklyát mintázó minervai zászlót és 
kitűzte helyére a tongai lobogót. Így ért szomo-
rú véget a szigetállam, amelynek sokáig csak egy 
internetes oldal őrizte emlékét, valamint a kétfé-
le fém ötvözetéből készült, a szabadság nőalakját 
mintázó fizetőeszköz, a minervai dollár.

De hasonló miniköztársaság a mi közelünk-
ben is keletkezett, ráadásul a közelmúltban. 

Egy fiatal cseh politikus, Vít Jedlička 2015-ben 

vetett szemet a Duna Horvátországot és Szerbi-
át elválasztó szakaszán a Siga nevű földdarabra, 
ugyanis rájött, hogy a két fél határvitája alól „ki-
csúszott” ez a 7 négyzetkilométeres, kb. Gibral-
tár-méretű terület, azaz egyik ország sem követeli 
magáénak az erdős ártéri zátonyt. Így született 
meg a Liberland nevű szabad köztársaság, amely 
nem volt hosszú életű, lévén a szomszédos álla-
mok rendészeti szervei nem tolerálták az új haza 
létrejöttét. És bár Jedlička mindent megtett az 
ügy érdekében, az ENSZ egyetlen egy tagállama 
sem ismerte el a fiatal köztársaságot, Jedličkát  

és Liberland friss polgárait pedig „beuta-
záskor” határsértésért letartóztatták. 

Azt azonban a mai napig jogá-
szok vizsgálják, hogy mennyi-

re volt jogszerű a honalapítás, 
illetve annak elfojtása. 

Ha valaki a fentek elle-
nére európai szigethez sze-
retne jutni, akkor a Private 
Islands Online kínálatából 
javasolnám Saba szigetét, 

amely Hollandiához tarto-
zik, sőt itt található a királyság 

legmagasabb pontja, a 870 mé-
ter magas Mount Scenery vulkán 

is. Mielőtt valaki az atlaszt böngészve 
keresni kezdené a tulipánföldek közül kiemelke-
dő, szélmalmokkal tűzdelt hegyet a tengerszint 
alatti síkságokon, el kell árulnom, hogy Saba 
szigetét a Holland-Antillák környékén kell ke-
resni, csak Sopronhoz hasonlóan népszavazással 
döntött hovatartozásáról, és egykori gyarmat-
tartóját választotta, midőn sors- és szigettársai 
függetlenedtek.

Aki tehát hozzám hasonlóan sziget után só-
várog, az számos megoldás közül választhat, azt 
azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy úgyszól-
ván az egész emberiség szigetlakó, mivel a boly-
gónk kétharmada óceán. És ez az arány csak nő.

Úgyhogy lehet, hogy inkább egy hegyet ké-
ne venni.

Kalmár András írása

Lesz nekem egy szigetem
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Mi, fiúk, szeretünk megfizethetetlen dolgokról ábrándozni, bújni a sportkocsik 
katalógusait, bámulni a mahagónival borított motoros yachtok és a kétárbócos 
vitorlások albumokba rendezett képeit, álmodozni karórákról, amik bár ugyanazt az 
időt, napot, percet másodpercet mutatják, mint általunk használt rokonaik, mégis a 
genfi mestereknek köszönhetően az árukból kisebb arabs telivéreket is vásárolhatnánk 
– mert persze van, akit a lovak hoznak lázba... 



EP = Egészségpénztári kártyára is kapható. Az egyes gyógyszertárakban elfogadott egészségpénztári kártyák eltérőek, vásárlás előtt kérjük, érdeklődjön gyógyszertárában!
*Minimum kedvezménymérték a 2021. 08. 01. – 2021. 10. 31. időszaki magyarországi gyógyszertári átlagárhoz viszonyítva. 

**Az itt feltüntetett ár maximált fogyasztói ár, az akcióban résztvevő gyógyszertárak alacsonyabb árakat is meghatározhatnak.
***A 2021. 08. 01. – 2021. 10. 31. időszaki magyarországi gyógyszertári átlagár, amelytől az egyes gyógyszertárak árai eltérhettek.

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a 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 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 nem helyettesíti a 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!

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet  
és az egészséges életmódot.

NeoTuss Natural 
szopogató tabletta

Természetes növényi kivonatokkal 
az egészséges légutakért.

Actival Senior 
Plusz  
filmtabletta

Multivitamin készítmény 
ásványi anyagokkal és 
nyomelemekkel 50 év 
felettieknek.

6 679 Ft*** helyett
55,7 Ft/db

2 417 Ft*** helyett
12,1 Ft/ml

3 800 Ft*** helyett
380 Ft/ml

2 910 Ft*** helyett
121,3 Ft/db

1 306 Ft*** helyett
26,1 Ft/g

3 990 Ft*** helyett
33,3 Ft/db

1 487 Ft*** helyett
31,6 Ft/g

2 847 Ft*** helyett
56,9 Ft/db

Blend-a-dent  
Extra erős protézisrögzítő 
krém

Egész nap biztosítja a műfogsor 
stabilitását, így biztonságérzetet 
nyújt. A ragasztó védi a 
nyálkahártyát a protézis okozta 
sérülésektől, ill. megakadályozza 
az ételmaradék protézis alá 
jutását.

SYSTANE® Ultra 
nedvesítő szemcsepp

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

Cataflam Dolo  
25 mg bevont tabletta

Enyhíti a fejfájást, fogfájást és 
menstruáció következtében 
fellépő fájdalmat.

Otrivin RAPID 
MENTOL  
1 mg/ml adagoló oldatos 
orrspray

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

Algopyrin  
500 mg tabletta

Profi megoldás erős fájdalom 
és láz csillapítására.

Strepfen  
cukormentes 8,75 mg 
szopogató tabletta

Csillapítja a torokgyulladást és 
a fájdalmat akár 4 órán át.

D-Vion  
2000 NE D3-vitamint 
tartalmazó lágy kapszula

Növényi olajban oldott 
D-vitamin lágy kapszula, mely 
segít egész évben biztosítani 
a megfelelő D-vitamin szintet. 
Laktóz- és gluténmentes.

Stodal NEO  
szirup 200 ml cseppfogó 
üvegbetéttel

A jól bevált kanalas orvosság 
kicsiknek és nagyoknak. 
Gondoskodjon családja 
egészségéről! Új cseppfogó 
üvegbetéttel. 2 éves kortól adható.

NeoMagnizum 
izom  
magnézium tabletta

A magnézium és a B6-vitamin 
mellett káliumot is tartalmaz, 
amely hozzájárul a normál 
izomműködéshez.

Nicoflex Medi 
Forte  
sport krém

Hatóanyagaiknak 
köszönhetően rándulás 
és izomhúzódás esetén 
használható. Az alkalmazás 
helyén a bőrszöveti vérkeringés 
fokozódik, ennek köszönhetően 
az izmok rugalmasabbá válnak. 
Alkalmazását javasoljuk edzés 
előtti bemelegítéshez is.

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

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

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

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

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

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

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

forgalmazza: Alcon Hungária Kft.  
1114 Bp., Bartók Béla út 43-47. 
QA.Complaints@alcon.com

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

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

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

forgalmazza: Medimpex Kereskedelmi Zrt.  
www.nicoflex.hu

Étrend-kiegészítő készítmény

Orvostechnikai eszköz

Vény nélkül kapható gyógyszer Vény nélkül kapható gyógyszer

Étrend-kiegészítő készítmény Étrend-kiegészítő készítmény

Vény nélkül kapható gyógyszer
Orvostechnikai eszköz és 
gyógyászati segédeszköz

Vény nélkül kapható gyógyszer Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható 
homeopátiás gyógyszer 
jóváhagyott terápiás javallat 
nélkül
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1 449 Ft**
16 db (90,6 Ft/db)

5 999 Ft**
120 db (50 Ft/db)

1 249 Ft**
47 g (26,6 Ft/g)

3 399 Ft**
10 ml (339,9 Ft/ml)

2 599 Ft**
24 db (108,3 Ft/db)

2 399 Ft**
50 db (48 Ft/db)

2 599 Ft**
10 ml (259,9 Ft/ml)

3 549 Ft**
120 db (29,6 Ft/db)

2 299 Ft**
20 db (115 Ft/db)

1 149 Ft**
50 g (23 Ft/g)

2 999 Ft**
30 db (100 Ft/db)

2 149 Ft**
200 ml (10,7 Ft/ml)

EP

-11%*

EP

-11%*
EP

-10%*
EP

-16%*
EP

-10%*
EP

-15%* -12%*

EP -10%*
EP

Januári AKCIÓ
Az akció érvényes 2022. 01. 01. – 2022. 01. 31-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. 08. 01. – 2021. 10. 31. időszaki magyarországi gyógyszertári átlagárhoz viszonyítva. 

**Az itt feltüntetett ár maximált fogyasztói ár, az akcióban résztvevő gyógyszertárak alacsonyabb árakat is meghatározhatnak.
***A 2021. 08. 01. – 2021. 10. 31. időszaki magyarországi gyógyszertári átlagár, amelytől az egyes gyógyszertárak árai eltérhettek.

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

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet  
és az egészséges életmódot.

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!

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a 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!

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet  
és az egészséges életmódot.

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet  
és az egészséges életmódot.

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

Béres Csepp Extra 
belsőleges oldatos cseppek

Komplex összetételével támogatja 
az immunrendszert meghűléses 
betegségekben, influenza idején.

Béres C 
KOMPLEX 
1000 mg  
filmtabletta

Több, mint C-vitamin! 
Komplex készítmény a 
Bérestől. A C-, D-vitamin 
és a cink hozzájárulnak 
az immunrendszer normál 
működéséhez.

Vizol 0,21%  
oldatos szemcsepp

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

Imodium®  
2 mg kemény kapszula

Már egy adag (2 db kapszula) 
megszüntetheti a különböző 
eredetű hasmenés tüneteit. 
Alkalmazható felnőtteknél és 6 
éven felüli gyermekeknél.

e.Diagnosis 
Covid-19  
antigén teszt

Önmintavételen alapuló 
COVID-19 antigén teszt friss 
fertőzések és a fertőzőképesség 
azonosítása érdekében, 
orrüregből vett mintából.

Bio-Quinone 
Q10 Super  
kapszula

A B2-vitamin révén 
hozzájárul a fáradtság és a 
kifáradás csökkentéséhez, 
valamint a sejtek oxidatív 
stresszel szembeni 
védelméhez.

Sinupret forte  
bevont tabletta

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

Xilomare®  
1 mg/ml oldatos orrspray

Hatóanyaga perceken belül 
szünteti meg az orrdugulást, és 
hatása általában 12 órán át fennáll. 
Tartósítószer-mentes orrspray.

Nasivin Classic  
0,5 mg/ml oldatos orrspray

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

Patikárium 
MULTIVITAMIN 50+
Vitaminokat, ásványi anyagokat 
tartalmazó komplex étrend-
kiegészítő az 50 év felettiek 
igényeinek megfelelő 
összetételben, zöld tea és 
szőlőmag kivonattal.

Szent-Györgyi 
Albert 1000 mg 
Retard C-vitamin 
tabletta

Hosszan tartó hatású C-vitamint 
és csipkebogyó-kivonatot 
tartalmazó étrend-kiegészítő 
tabletta. A hosszan tartó hatás 
révén folyamatosan biztosítható a 
szervezet C-vitamin szükséglete.

Dorithricin 
mentol 
szopogató tabletta

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

2 700 Ft*** helyett
54 Ft/db

6 538 Ft*** helyett
109 Ft/db

2 371 Ft*** helyett
39,5 Ft/db

1 511 Ft*** helyett
75,6 Ft/db

2 159 Ft*** helyett
215,9 Ft/ml

2 303 Ft*** helyett
115,2 Ft/db

5 118 Ft*** helyett
42,7 Ft/ml

2 329 Ft*** helyett
232,9 Ft/ml

2 452 Ft*** helyett
245,2 Ft/ml

3 115 Ft*** helyett
155,8 Ft/db

3 500 Ft*** helyett
35 Ft/db

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

forgalmazza: PENTA PHARMA Zrt.  
2161 Csomád, József Attila utca 73.

 
 

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

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

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

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

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

hatóanyag: ubiquinon, B2-vitamin
forgalmazza: Pharma Nord Kft.  
1139 Budapest, Váci út 95.

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

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

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

Vény nélkül kapható roboráló 
gyógyszer

Orvostechnikai eszköz

Gyógyászati segédeszköz Vény nélkül kapható gyógyszer

Vény nélkül kapható gyógyszer Étrend-kiegészítő készítmény

Étrend-kiegészítő készítmény Vény nélkül kapható gyógyszer

Étrend-kiegészítő készítmény Vény nélkül kapható gyógyszer

Étrend-kiegészítő készítmény Vény nélkül kapható gyógyszer
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4 599 Ft**
4×30 ml (38,3 Ft/ml)

2 399 Ft**
50 db (48 Ft/db)

2 199 Ft**
10 ml (219,9 Ft/ml)

1 349 Ft**
20 db (67,5 Ft/db)

1 899 Ft**
10 ml (189,9 Ft/ml)

2 749 Ft**
100 db (27,5 Ft/db)

5 749 Ft**
60 db (95,8 Ft/db)

2 049 Ft**
10 ml (204,9 Ft/ml)

2 749 Ft**
20 db (137,5 Ft/db)

2 049 Ft**
20 db (102,5 Ft/db)

2 299 Ft**
1 db (2299 Ft/db)

2 049 Ft**
60 db (34,2 Ft/db)

EP

-12%*
EP

-12%*

-13%*

-10%*
EP

-11%*

-11%*
EP

-12%*
EP

-10%*
EP

-10%*
EP

-21%* -11%*
EP

Januári AKCIÓ
Az akció érvényes 2022. 01. 01. – 2022. 01. 31-ig, illetve a készlet erejéig a SZIMPATIKA Patikákban.



  

A következő írást csak akkor szabad elolvasni, ha 
mindenki vállalja a teljes titoktartást, hiszen a 
gyermekek előtt nem bukhatok le! A történet va-
lós, annak minden szereplője létező személy. Nincs 
semmi véletlen egybeesés, a leírt szöveg tökélete-
sen megegyezik a valósággal.

Tudom, hogy január van, de olyan szép decem-
beri emléket szeretnék felidézni, ami megváltoz-
tatta az életemet.

December negyedike volt. Az első munka nél-
küli szabad szombatomba kezdtem volna bele. Na-
gyon húzós időszakon voltam túl, hiszen nyár óta 
nem volt szabad hétvégém, így bevallom, kezdtem 
már befelé fordulni és nagyon elfáradtam.

Györgyi dolgozni indult, hiszen náluk a köny-
vesboltban az adventi hétvégék fontos munkana-
pok. Elindultam a helyi piacra és a kislányommal 
belevetettem magamat a vásárlásba. A bableveshez 
vettünk csülköt, babot, házi zöldséget és pluszba 
egy óriási lángost! Ez utóbbit hazavittük a még al-
vó bátyóknak reggelire.

Aztán beljebb érkeztünk a szombat délelőttbe, 
a feleségem hívott telefonon. Meglepődtem. Soha 
nem hív munka közben, hétvégén meg pláne nem. 
Elhaló hangon közölte, hogy a Mikulás beteg lett. 
Én mondtam, hogy nagyon sajnálom, és pár ked-
ves, együttérző szó után letettem a telefont. Györ-
gyi visszahívott és mondta, hogy ennél nagyobb a 

baj! 120 gyermek nemsokára megérkezik 6 turnus-
ban, és a Mikulástól szeretné átvenni a neki szánt 
ajándékokat. Legalábbis ezt ígérték nekik... Nem 
tudnék beugrani helyette?

Újra letettem a telefont, majd kimentem az ud-
varra a tüzifákat pakolni és megjelent előttem 120 
gyermek síró arca, hogy idén nem találkozhat a 
Mikulással. Így hát elvállaltam a felkérést. 

Beértem a könyvesbolt hátsó raktárába, felvet-
tem a jelmezt és átváltoztam Mikulássá.

Volt gyermek, aki odajött hozzám, csak der-
medten nézett és vizsgált. Volt, aki az ölembe ült 
és fotót akart készíteni. Volt, aki pedig elsírta ma-
gát és azt skandálta: nem Mikulás!

De azt el kell mondanom, hogy minden gyer-
mek várva-várt!

Nagyon jó érzés volt, hogy kicsi emberkék ön-
zetlenül és ismeretlenül nagyon szeretnek. Ez ma 
már nagyon ritka jelenség, sőt inkább kihaló fél-
ben van. Ami pedig a legjobb volt, hogy a gyer-
mekek mind, egytől-egyig belenéztek a szemembe. 
Ez volt a legnehezebb feladat, mert abban a pil-
lanatban teljesen Mikulássá kellett változni. A 
helyszínen senki sem jelezte, hogy lebuktam, így 
elégedett vagyok önmagammal! Jövőre is válla-
lom ezt a kihívást, mert óriási öröm volt látni a 
kicsiket, ahogy elvarázsolta őket valami, valaki, 
vagy a Mikulás...
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Mikulás-
terápia

Küttel Dávid írása
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Szonda Györgyi írása

Jócselekedet 
receptre 
Előző évi utolsó írásunkban az adományozás, a 
jótettek, a segítségnyújtás kapták a főszerepet, és 
amikor leadtuk a nyomdába az anyagot, még nem 
sejtettük, hogy ekkora aktualitást kap az életünk-
ben ez a néhány szó. 

Ha akarjuk, folytatásként is nézhetjük újévi el-
ső cikkünket, melyben mindenkinek receptre ír-
nám fel, hogy tegyen jót valakivel az új évben minél 
többször és érezze meg, mennyit ad saját magának 
és a családjának ezzel.

Drága Férjemről már tudják a kedves olvasók, 
hogy alapvégzettségét tekintve pedagógus és 
több tíz évet töltött gyerekcsoportok ve-
zetésével, ezen kívül gyakorlott színpadi 
ember és nem utolsó sorban hat gyer-
mek apukája, így nem is volt kérdés szá-
momra, hogy tökéletes Mikulás lenne. 
Ha nem az első szabad hétvégéjét kezd-
te volna éppen, ha nem lenne becsípődve a 
dereka, ha nem ő lenne otthon a hátország a gye-
rekekkel, mivel én épp ezen a szombat-vasárnapon 
vagyok beosztva reggeltől estig.

Amikor reggel megérkeztem a boltba, ahol elő-
ző este már minden készen állt az első 20 izgatott 
gyermek érkezésére, mégis összeomolva fogadott a 
főnököm, nem tudtam elképzelni, mi történhetett. 
Arra egyikünk sem gondolt, hogy a Mikulás beteg 
lehet, hiszen hetedik éve mindig lelkesen kopogott 

az ajtón, dicsérte a gyerekeket, osztotta az ajándé-
kot, de idén lázasan ébredt reggel, és így lehetet-
lenné vált a szereplése. Lemondani közel százhúsz 
családban a programot nagyon kellemetlen, ennyi 
gyereknek a Mikulás hitét megingatni nem szabad, 
de néhány óra alatt megbízható Mikulást találni 
6(!) ünnepségre lehetetlen vagy nagyon drága. Nem 
gondolkoztam túl sokat, mert ismerem a Férjemet, 
és minden megfogalmazott „miért nem” mellett jó-
val több „miért igen” érv állt és hívtam is telefonon. 
Kért 10 percet, de tudtam, hogy csak azért, mert a 

hat műsor azért sokkoló hír. Természetesen 
jött és próbálta a ruhát, olvasta a leveleket 

és a szemem láttára alakult át belül is iga-
zi Mikulássá. Minden egyes találkozás 
a gyerekekkel egyre nyugodtabbá, egyre 
kedvesebbé, egyre ünnepibbé varázsol-

ta. Vasárnap estére egy fáradt, de feldo-
bott embert kaptam vissza, akinek nagyon 

jót tett a jótevő szerep. 
Segíteni, ha valahol szükség van ránk, meglátni 

és meghallani a hívó szót, lemondani esetenként a 
saját kényelmünkről, odatenni, amit tudunk, ami-
hez értünk, amink van, ez a jócselekedet lényege. 
A változás, amit a saját életünkben indít el, az pe-
dig egy nem várt hozomány, ezért is érdemes ten-
ni, adni, menni, segíteni és nem csak az év végén, 
hanem egész évben…



Milyen gyakorisággal találkoznak gyógysze-
részként azzal, hogy menstruációs panaszokra 
keresnek megoldást a páciensek?
Tapasztalatom szerint a nők 5-10 százalékánál a 
tünetek olyan súlyosak is lehetnek, hogy életkörül-
ményeikben zavart, párkapcsolataikban problémát 
okoz, iskolai és munkahelyi teljesítményüket csök-
kenti, vagyis nekik olyan erősek a tüneteik, hogy 
mindenképp kezelést igényelnek.
Szinte minden nap találkozunk ilyen tünetekkel 
betérő betegekkel.

Milyen hatóanyagokkal enyhíthetőek a kü-
lönböző tünetek?
A tünetek csökkentésére fájdalomcsillapítók, gör-
csoldók széles repertoárban állnak rendelkezésre, 
elsősorban nem-szteroid gyulladásgátló (ibuprofén, 
paracetamol, diclofenac, naproxén stb. hatóanyag 
tartalmú) és simaizom görcsoldók (drotaverin) ké-
szítmények javasoltak.

A gyógyszertárban találhatunk olyan készít-
ményt is, amelyet kifejezetten menstruációs fájdal-
mak csillapítására fejlesztettek ki, ez kettős hatású: 
fájdalmat csillapít és görcsoldó hatású is.

Léteznek-e olyan praktikák, 
esetleg gyógynövények vagy 
pl. bizonyos mozgásfor-
mák, amelyek segíthet-
nek a tünetekkel való 
megküzdésben?
A menstruáció alatt el-
sősorban sokat kell pi-
henni, illetve esetleg a 
könnyű sportgyakorlatok 
enyhíthetik a panaszokat. 
Ágynyugalom mellett egy 
melegvizes palack hasfalra he-
lyezése, vagy egy meleg fürdő is 
segíthet a görcsös has ellazulásában. 
Léteznek speciálisan menstruációs panaszokra ja-
vasolt intimtorna-gyakorlatok is. Gyakran szok-
tam javasolni menstruációs panaszokat enyhítő 
gyógytea keverékeket is: a cickafark alkalmas a 

bőséges, rendszertelen vérzés csillapítására, vál-
tozó korban harmonizáló hatású. A pásztortáska 
menstruációs ciklus-szabályozó, vérzéscsillapító 
hatású gyógynövény. Az erdei málna levél fájdal-
mas menstruációs görcsökre is enyhülést nyújt, 
míg a citromfű enyhe nyugtató hatása sokaknál 
segít az idegesség csökkentésében, a kiegyensú-
lyozottabb lelkiállapot megőrzésében. A palástfű 
is kiváló vérzéscsillapító, a barátcserje hatóanya-
gai pedig pozitívan befolyásolják a női hormonális 
rendszer működését.

Tehetünk-e valamit a megelőzés érdekében pl. 
sporttal vagy életmód-változtatással?
Súlyos tünetek esetén mindenképpen javaslom az 
életmód-változtatást: érdemes elhagyni a koffeint 
és az alkoholt, kiiktatni a fehér lisztet és a cukrot 
is az étrendünkből. A dohányzás súlyosbítja a pa-
naszokat, ajánlatos abbahagyni, de ha valaki nem 
tud lemondani róla, akkor is mindenképpen csök-
kenteni kell a mennyiségét.

Célszerű a rostbevitelt növelni, sok zöldséget, 
gyümölcsöt és dióféléket fogyasztani. A tengeri hal 
és lenmag fogyasztása is jótékony hatású, mert tele 

van omega-3 zsírsavval. 
Az életmódváltozáshoz hozzátar-
tozik a lelki egyensúly elérése is. 

Mindenkinek meg kell talál-
nia a számára ideális relaxá-
ciót, amely lehet egy séta 
vagy meditáció, de számos 
más lehetőség is rendelke-
zésre áll.

Milyen panaszok fennál-
lása esetén elkerülhetetlen 

a szakorvos felkeresése?
Ha hosszú ideje tartó, szabály-

talan, a megszokottól eltérő menst-
ruáció jellemzi a ciklust, ha vérzés vagy 

menstruációs fájdalom jelentkezik két menstruáció 
között, ha erősödő vagy elhúzódó fájdalmat, eset-
leg kóros hüvelyi folyást tapasztal a páciens, akkor 
mindenképpen kérje ki orvosa véleményét.

A menstruációval kapcsolatosan sokféle kelle-
metlen tünetről számolnak be a fiatal lányok és a 
felnőtt nők is. Melyek a leggyakoribb panaszok?
A nők többsége számára a menstruáció enyhe pa-
naszokkal kezdődik, mint például alhasi fájdal-
makkal vagy mérsékelt rosszulléttel, amely teljesen 
normális, és a nők többsége nem hatalmas megter-
helésként éli meg a hormonváltozást. Ugyanakkor 
a nők egy kisebb csoportjánál a menstruáció előtt 
és alatt jelentkező fájdalom olyan erős, hogy ez idő 
alatt komoly nehézséget jelent a mindennapi tevé-
kenységük elvégzése. A menstruációs panaszokkal 
a patikába betérő hölgyek leggyakoribb tünete a 

görcsös alhasi fájdalom, ami kisugározhat a ke-
resztcsontba és akár a combba is, és a fájdalmat 
néha fejfájás, émelygés és hányás kiséri, amelyek 
a fájdalmas menstruáció leggyakoribb tünetei kö-
zé tartoznak.

A betegeim beszámolnak továbbá levertségről, 
nyugtalanságról, ingerlékenységről, feszülést érez-
nek a mellükben, fejfájásuk, székrekedésük van, 
megdagad a lábuk, fáradtságról panaszkodnak, 
amelyek a premenstruációs szindróma (PMS) tü-
netei. Ezek általában a menstruációt megelőző na-
pokban lépnek fel, de többnyire ezen tünetek 24 
órán belül elmúlnak.

Tegyük könnyebbé a nehéz napokat!

Szentkuty Nikolett interjúja

Élete során szinte minden nő megtapasztalja a menstruációs fájdalmat. 
Bár alapvetően természetes folyamatról van szó, és egyesek nehézsé-
gek nélkül átvészelik ezeket a napokat, másokat azonban jobban meg-
viselhet ez az időszak. Arról, hogy milyen módszerekkel enyhíthetünk a 
panaszokon, és mikor elkerülhetetlen, hogy szakorvoshoz forduljunk, 
Gémesiné dr. Szabó Ibolyát, a békéscsabai Aranykehely Gyógyszertár 
szakgyógyszerészét kérdeztük.
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– Csókolom! Miért ilyen dühös a szemecskéje? – kér-
dezte Márta nénit. 

Márta néni nem válaszolt, csak gyilkos pillantást lőtt 
a nyúl felé. Na, de a férfiak már csak olyanok, hogy 
nemigen értik az ilyen célzatos testbeszédet, így megint 
megkérdezte. 

– Miért olyan rossz kedvű, Mártika? 
Na, ezt már a nyuszi sem hagyhatta annyiban, ezért 

ő felelt.
– Azért, mert az asszonyság majd megpukkad, ami-

ért előbb ideértem, mint ő. 
– Hogy mi? Asszonyság? – rikoltott Márta néni. – 

Hogy mer nekem ilyeneket mondani?  
– Miért ne mernék? Mert mi lesz? Megharap? Vagy 

rám uszítja a tacskóját? – nevetett a hölgy. 
– Na most már elég! Én ezt nem vagyok hajlan-

dó hallgatni! Hallotta, Jóska? Magára mondta, hogy 
tacskó! 

– Rám? – csodálkozott Jóska bácsi. Sose gondolta 
volna magáról, hogy hasonlít egy tacskóra. 

Az aranyhajú hölgy egyre hangosabban nevetett. 

– Persze, hogy magára, Jóska! – kiabálta Mártika.
– Én? Tacskó? – vicsorgott Jóska bácsi, és komolyan 

aggódni kezdett a vérnyomása miatt. 
De a nagy hangzavarra kitárult a rendelő ajtaja. Lilla 

nővér nézett ki hatalmas, csodálkozó szemmel. 
– Hát maguk? Miért nem jöttek be? Meg lehet fagyni 

idekint! A rendelés pedig negyven perce elkezdődött. 
– Na tessék! – kiabálta Márta néni. – Ez a nő mond-

ta, hogy kint kell várni! Én meg majd meg fagytam! 
– Én nem mondtam ilyet! – felelte a nyuszis hölgy. – 

Agyérszűkülete is van az asszonyságnak? – az utolsókat 
csak nagyon halkan mondta. 

– Hogy mi? – ordított Mártika. – Mit merészelt 
mondani? Hallották, miket mond ez nekem? 

De nem hallották. 
Szépen bementek a jó meleg és fényes váróterembe. 

Olyan tisztaság volt és rend, hogy képtelenség volt foly-
tatni a veszekedést. Elsőnek a nyuszis hölgy ment be a 
dokihoz, de ki is jött egy recepttel a kezében egy percen 
belül. Aztán Mártika. Aztán Jóska bácsi. És folytató-
dott a délután, ahogy mindig szokott, szépen, békésen. 
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Vág Bernadett írása

Ki is az első?Ki is az első?
Márta néni aprókat lépett, hogy el ne csússzon a jeges 
betonon, de így is időben odaért a rendelő elé. Szere-
tett elsőként érkezni, ki tudja, mennyit kell várni, ha 
bemegy előtte egy beteg. Mert a betegek már csak olya-
nok, hogy örülnek, ha végre kibeszélhetik a nyavalyáju-
kat, itt fáj, ott fáj, nézze csak meg, doktor úr. A betegek 
otthon is egész nap nyafognak meg panaszkodnak, né-
melyik még jajgat is, de ott joggal mondják nekik, hogy 
jaj mama, hagyd már abba, ha fáj, akkor menj, mutasd 
meg az orvosnak. Így aztán megy a szegény beteg a ren-
delőbe, lehuppan a doktorral szembe a székre, és csak 
mondja, mondja, mondja… 

– Én már itt voltam! – szakította meg Mártika 
gondolatait egy nyers, karcos női hang, még mielőtt 
benyomta volna a rendelő ajtaját. Mártika óvatosan 
megfordult, mert a sok tél megtanította már, hogy 
a hirtelen mozdulatoktól hamar kicsúszik az ember 
alól a talaj. De amikor meglátta az illetőt, aki állí-
tólag előbb itt volt, mint ő, mégis majdnem a föld-
re huppant. 

Egy ki tudja, hány éves nő volt, arany tincsei hosz-
szan göndörödtek fehér műszőr bundája mentén, a fején 
egy nagy rózsaszín kötött sapka volt, a szemén fekete 
napszemüveg, az arcán pedig egy szintén fekete maszk. 
Mártika még sose látta ezt a némbert, igaz, most se, de 
abban biztos volt, hogy ilyen rikicsáré sárga hajjal nem 
találkozott még errefelé. Mártika nem volt tudatában, 
de nagyon is irritálta őt mindenféle szép, hullámos és 
szőke haj, mivel hogy az övé sosem volt se hosszú, se 
hullámos, se szőke, hanem gyér és töredezett, mostanra 
ráadásul ősz is. Nem is tudta megmagyarázni magának, 
hogy miért, de nőtt és nőtt benne az indulat, így aztán 
csak annyit felelt:

– Na és aztán.
Tény, hogy ez nem volt túl udvarias felelet, de kü-

lönösebben bántó sem, így a szöszi hölgy nem állhatta 
meg válasz nélkül. 

– Ha előbb itt voltam, akkor én vagyok az első. Nem 
kell tolakodni. Ennyi.

Mártika érezte, hogy a gomolygó, vörösödő köd, ami 
az imént megindult benne, egyre feljebb és feljebb da-
gad, és mindjárt leveri a sapkáját. 

– Én tolakszom? Én? – sipította. 
A nyuszibundás hölgy nem tudta befogni. Pedig erre 

már tényleg felesleges volt válaszolni. 
– Hát nem is én. 
Na, de ez olyan válasz volt, amihez nem lehetett mit 

hozzá tenni. Márta néni jobbnak látta, ha kicsit odébb 
sétál, aztán vissza, és rá se néz arra az említésre sem 
méltó hajas babára. De hiába sétált, egyre csak dagadt 
benne az indulat. 

Már vagy húsz perce tartott a hidegháború, fagypont 
alatt volt a levegő, még jó, hogy volt az emberen maszk, 
így nem fagyott le az orra. Márta néni azon gondolko-
dott, vajon miért nem mehetnek be a váróterembe, hisz 
a hideg azért mégiscsak hideg, és a nagyon hideg még 
a járványnál is hidegebb. 

Ekkor megérkezett Jóska bácsi, akit a kis barna kö-
tött sapkájáról lehetett beazonosítani, ami télen-nyá-
ron rajta volt.

– Kis kezüket csókolom – mondta, mert mi tagadás, 
neki azért volt stílusa.  

– Én már elsőnek itt voltam! – sipította az arany-
hajú nyuszi. 

– Üdvözlöm, Jóska. – mondta különösen ügyelve az 
udvariasságra Márta néni. 

HIRDETÉS
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Megyer-hegyi Tengerszem
A Sárospataktól nem messze található Megyer- hegyi 
területen egykor malomkőfejtés zajlott, amelynek 
nyomai a mai napig láthatóak, és maga a tengerszem 
kialakulása is ehhez köthető: a bányából való vízelve-
zetés eredményeként alakult, tehát sokakat meglepő 
módon emberi tevékenység hatására jött létre a termé-
szeti csodának is tekinthető táj és tó.

A tengerszemre a hegy tetejéről nyílik a legszebb 
kilátás. A vulkáni eredetű Megyer-hegy ugyan több 
mint 300 méter magas, de ez ne riasszon el senkit, hi-
szen a Malomkő néven ismert tanösvényen keresztül 
könnyedén megközelíthető. A látvány kárpótolni fog 
a hegymászás nehézségeiért, hiszen a tavat 70 méter 
magas sziklafalak veszik körbe, így egyedülálló lát-
ványban lehet részünk, ha lenézünk az egyébként leg-
mélyebb pontján 6,5 méter mély tengerszemre.

A környéken egyébként találhatunk kilátót, amely 
egész évben ingyenesen látogatható, és egy pihenő-
parkot is, de a tó partján álló Őrlőműhelyben a liszt-
készítés titkaival is megismerkedhetünk. Ha pedig 
beleszerettünk a tájba, érdemes visszalátogatni nyá-
ron is, ugyanis a kiépített vasalt utaknak köszönhető-
en megfelelő védőfelszereléssel a meredek sziklafalon 
is végigmehetünk a via ferrata pályarendszeren – igaz, 
ez már csak felnőtteknek ajánlott program az útvonal 
nehézsége miatt.

A csodálatos Mecsek
A Mecsek valóban gyönyörű, ám ha ide szeretnénk 
ellátogatni, érdemes akár egy egész hétvégére ter-
vezni, hiszen a túraútvonalak hossza és a látnivalók 
mennyisége bőven elegendő ahhoz, hogy több napra 
is kikapcsolódást biztosítson. A környéken rengeteg 

vendégház és szállás található, így egy hosszabb ki-
rándulást is könnyedén kivitelezhetünk. 

A hegyekkel, patakokkal és völgyekkel tarkított 
táj egyedülálló, ám fontos tudni, hogy kezdő túrá-
zóként, illetve első alkalommal érdemes túravezető 
segítségét kérni. Ez a téli időszakban már csak azért 
is indokolt, mert a vezetett túrákon egyrészt remek 
társaságban gyönyörködhetünk a tájban, másrészt a 
többórás program közben elfáradva, a korai sötétedés 
mellett könnyebb eltévedni a valóban gyönyörű, de 
zegzugos terepen.

A Jakab-hegyi tanösvény a legszebbek közé tarto-
zik, amit szép időben már csak azért sem érdemes 
kihagyni, mert felfedezhetjük pl. a pálos rendi szer-
zetesek kolostorának különleges romjait.

Gyerekekkel kifejezetten ajánlott ellátogatni az 
egyetlen utcából álló Püspökszentlászlóra, ahol úgy 
érezhetjük magunkat, mintha egy mesebeli faluba ér-
keztünk volna, továbbá a falu gasztronómiai szem-
pontból is remek választásnak bizonyul.

Eplény
Ha télen indulunk kirándulni, Eplény a kihagyha-
tatlan úticélok közé tartozik – főleg akkor, ha gyere-
kekkel indulunk útnak. Aki aktív pihenésre vágyik, 
egyrészt remek programokat és sportlehetőségeket ta-
lál, hiszen itt létesítették az ország legnagyobb síköz-
pontját, ahol a kicsik szervezett síoktatáson is részt 
vehetnek. Azoknak sem kell aggódniuk, akik kiseb-
bekkel érkeznek, mert a kiépített libegőnek köszön-
hetően nyugodtan megcsodálhatják a hófödte tájat, és 
így attól sem kell tartaniuk, hogy a gyerekek túlzottan 
elfáradnának – bár a túraútvonalak gyerekbarátnak 
tekinthetőek a távolságokat és a hegyek meredekségét 
tekintve is. Külön pozitívum, hogy a felvonókban egy 
négyszemélyes család is elfér.

Az Ámos-hegyi kilátó kihagyhatatlan, hiszen nap-
sütéses időben akár a Balatonig is ellátni innen, a táj 
szépsége egyedülálló, de mindent összevetve ide első-
sorban akkor érdemes elindulnunk, ha aktív kikap-
csolódásra és sportélményre vágyunk.A téli időszakban sem kell lemondanunk a szabadtéri programokról, hiszen hazánkban 

számtalan szép túraútvonalat és látványosságot találhatunk, amelyek akár a családdal 
is biztonságos és kellemes, ugyanakkor aktív kikapcsolódást biztosítanak – és persze az 
sem utolsó szempont, hogy a szabadban való testmozgás az egészségünk megőrzése 
szempontjából is rendkívül fontos. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül adunk tippe-
ket, hogy mely helyszínekre érdemes ellátogatni télen is.

3 téli túrahelyszín a családdal

Szentkuty Nikolett írása

HIRDETÉS

TOROKFÁJÁS?

Vény nélkül kapható gyógyszer. 
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* Minimum kedvezménymérték a 2021.08.01-2021.10.31. időszaki magyarországi gyógyszertári átlagárhoz viszonyítva.
** Az itt feltüntetett ár maximált fogyasztói ár, az akcióban résztvevő gyógyszertárak alacsonyabb árakat is meghatározhatnak.
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a kivételesen jó képességű, tehetséges gyer-
mekek is. 

A sajátos nevelési igény megállapítá-
sának menete
Fontos tudni, hogy az ún. SNI nem egy 
orvosi, pszichiátriai diagnózis, hanem az 
oktatási intézményekben való boldogulást 
támogató megállapítás.  Sok esetben a gyer-
mekek integráltan, tehát társaikkal egy okta-
tási-nevelési intézményben képezhetők, mások 
számára viszont speciális intézmények javallottak. 

A kivizsgálás mindig a területileg illetékes peda-
gógiai szakszolgálatnál kezdődik, melyet kérhet a 
gyermek oktatási-nevelési intézménye, de a szülő is. 
Amennyiben a szakszolgálat vélelmezi a sajátos neve-
lési igényt, úgy minden esetben a Megyei Szakértői 
Bizottságban folytatódik a kivizsgálás, a sajátos ne-
velési igény megállapítása (melyet egy évvel később 
felülvizsgálat követ). Ekkor megkezdődik a speciá-
lis, egyénre szabott gyógypedagógiai fejlesztés. Ha a 
szakszolgálat véleménye szerint egy gyermek nem sa-
játos nevelési igényű, de a gördülékeny fejlődése érde-
kében további, fejlesztőpedagógus általi támogatást 
igényel, úgy BTMN (ugyancsak betűszó, mely a be-
illeszkedési-tanulási-magatartási nehézséget takarja) 
megállapítást kap. Ekkor a kiállított szakvélemény-
ben személyre szabott, részletes fejlesztési javaslatokat 
tesznek a szakemberek, a fejlődést kontroll vizsgá-
latokkal nyomon követik, és a gyermek fejlesztőpe-
dagógiai ellátásban részesül. Sok esetben néhány év 
alatt a fejlődés szépen beindul, így a BTMN vagy 
SNI megállapítás megszűnik. A részletes képesség-
felmérést pszichológus és gyógypedagógus szakem-
ber végzi.

Mire figyeljen a szülő?
Szülőként is számos dologra érdemes odafigyel-
ni gyermekünk kapcsán, hogy tudjuk, életkorának 
megfelelően fejlődik-e: ilyen például a gyermek moz-
gása és beszéde. Amennyiben nem, vagy csak na-
gyon keveset beszél, szókincse feltűnően szegényes 
életkorához mérten, érdemes szakemberhez fordulni. 

Ugyanilyen fontos, ha gyermekünk mozgásában 
különös jegyeket tapasztalunk, például ismétlődő, 
ütemes mozgásokat végez, vagy nagyon ügyetlen. 
Ugyancsak érdemes odafigyelni arra is, ha zavarja a 
környezetében bizonyos hangok, zajok jelenléte, vagy 
viselkedése, játéktevékenysége túlságosan rugalmat-
lan, merev. Szintén jelzésértékű, ha egy gyermek sze-
lektíven elutasít bizonyos ételeket, vagy túlságosan 
magányosan működik az óvodai közösségben. 

Mit tehetünk szülőként?
Összességében elmondható, hogy egy óvodás gyer-
meknek rengeteg szabad játékra, mozgásra van szük-
sége, lehetőleg a szabadban. Nagyon jók a fejlesztő 
játékok is, azonban a szakmai tapasztalatok szerint 
a szabadon szárnyaló fantázia segíti a legjobban a 
gyermekeket a fejlődésben. Emellett fontos, hogy so-
kat meséljünk gyermekünknek, lehetőleg fejből, de a 
könyvből olvasott mese is nagyon hatékony. A mesék 
által ugyanis nem csak a szókincs gyarapodik szépen, 
de a fantáziatevékenységek által, a frusztrációt okozó 
élmények fel- és átdolgozása is megtörténik, az ér-
zelmek szabályozását is megtanulják a kicsik. Ezzel 
szemben a digitális bébiszitterek inkább a fejlődést 
hátráltatják, és hosszú távon figyelemkoncentrációs 
és magatartási problémákat okozhatnak.

A szülők többsége nagyon megijed, amikor az óvodá-
ban jelzést kap arról, hogy gyermeke külön fejlesztést 
igényel. Sokan nem is szeretnék, hogy gyermekük 
bármilyen megbélyegzést kapjon. Ugyanakkor fontos 
hangsúlyozni, hogy az SNI státuszt egyfajta lehető-
ségként kell értelmezni, hiszen ez a korosztály nagyon 
jól alakítható: a legtöbb gyermek, ha idejében meg-
kapja a számára megfelelő fejlesztést, iskolás korára 
már teljesen jól be tud illeszkedni és fel tudja venni 
a ritmust társaival, viszont ehhez elengedhetetlen az 
idejében megkapott, szakszerű segítség.

Kit nevezünk sajátos nevelési igényű 
gyermeknek?
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény szerint sajátos nevelési igényű az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakér-
tői bizottság szakértői véleménye alapján mozgás-
szervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén hal-
mozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulá-
si, figyelem- vagy magatartászavarral ) küzd. Ennek 
értelmében ezek a gyerekek gyógypedagógus általi 
fejlesztést igényelnek, sőt törvény által előírt joguk 
ezeket a fejlesztéseket megkapni. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek tehát bioló-
giai, pszichés, szellemi vagy szociokulturális okok 
miatt egyéni szükségletekkel rendelkeznek, a fejlő-
désben tapasztalható elakadások és elmaradások okai 
közt organikus és nem organikus háttér is szerepel-
het. Ami fontos, hogy ebbe a kategóriába tartoznak 

Szécsi Judit pszichológus írása

Ebben a  cikkben, illetve a következő lapszámban a sajátos nevelési igényű (rövidítve SNI-s) 
gyermekekről lesz szó. Most az óvodás korosztályt vesszük górcső alá és végignézzük 
annak a vizsgálati protokollnak a folyamatát, ami akkor zajlik le, ha felmerül a sajátos 
nevelési igény kérdése. Emellett sorra vesszük azokat az eseteket, amikor egy gyermek 
fokozott, szakszerű segítséget, fejlesztést igényel. A cél minden esetben az, hogy a 
gyermek a képességeit kibontakoztassa, illetve a számára legmegfelelőbb oktatási-
nevelési intézménybe kerüljön. 

A gyermekek fejlesztésének 
lehetőségei óvodáskorban
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Öltöztessük fel jó melegen overallba a gyereke-
ket. Adjuk fel a hámot Menta kutyára. Szaporán 
siessünk le a kocsihoz, hiszen vár ránk az izgal-
mas hóemberépítés.

Vigyük vissza a kisebbik gyereket pisilni. 
Gyorsan szereljük meg az overall beszorult cip-
zárját, miközben a gyerek hangosan kiabál, hogy 
„apa, már nagyon kell”. Amíg a gyerek vécébe pi-
sili a maradékot, keressünk egy váltás tiszta ru-
hát. Menjünk le újra a kocsihoz.

Állítsuk át a gyerekülések biztonsági öveit az 
overallokhoz. Keressük meg Menta kutyát, és 
tuszkoljuk a kocsiba. Szedjük fel egy zacskóba 
a kutyakakit, nehogy megszóljanak a szomszé-
dok. Induljunk el vidáman a hegyekbe. Fék! Le-
nyitott ablakok mellett állapítsuk meg, ki lépett 
bele a kutyakakiba. A jeges hideg ellenére nyitott 
ablakkal menjünk tovább, és a visszapillantóban 
nézzük mérgesen, ahogy Menta kutya kaján vi-
gyorral a pofánkba röhög.

A hegy lábánál rendőri utasításra helyezzük fel 
a gépjármű első kerekeire a hóláncot. Egy óra szá-
nalmas próbálkozás után adjunk 5000 forintot a 

parkolóban babkonzervet falatozó kamionsofőr-
nek, hogy próbálja meg ő feltenni a láncot. Há-
rom perc múlva köszönjük meg neki, távolítsuk el 
a feleségünk közeléből, akinek meg akarja adni a 
mobilszámát későbbre, ha valamiért megint iga-
zi férfira lenne szüksége. Mosolyogva induljunk 
fel a hegyre. Útközben hívjuk fel dr. Gündertet, 
hogy hétfőn pótolja a vicsorítás miatt lepattogott 
fogzománcot. 

A hegytetőn elégedetten lélegezzünk mélyet a 
friss, tiszta levegőből. Húzzuk fel a kocsi ablaka-
it, mert az autóból áradó meleg kutyakaki szaga 
átjárja az egész sípályát. Vegyük ki a gyerekeket, 
Menta kutyát és a hóemberépítés kellékeit. Keres-
sünk gyorsan egy vécét a nagyobbik gyereknek. 
Visszatérve esküdjünk meg a törpe uszkár gaz-
dájának, hogy Menta sosem bántott még kisebb 
kutyákat, nem tudjuk, mi történhetett. Húzzuk 
el szánkón a gyerekeket egy nagy, hóval borí-
tott területre, ahol végre megépíthetjük együtt 
a hóembert.

Húzzuk át őket a hegy másik végébe, ahol a fe-
leségünk szerint jobbak lesznek majd a fények a 

fényképhez. Menjünk vissza a hóember kelléke-
kért az előző helyre. Magyarázzuk el a közterü-
letesnek, hogy a lábos, a gombok és a seprű nem 
minősül szemétlerakásnak, csak hóember kellé-
kek. Adjunk neki okosba’ 5000 forintot, hogy ne 
hívjon rendőrt, majd a kellékekkel menjünk visz-
sza a családunkhoz.

Hógombócokat görgetve készítsük el a hóem-
bert. Nézzük büszkén a hatvan centi magas 
nonfiguratív hó-Quasimodót, majd vessünk egy 
pillantást a szomszéd család kétméteres alkotásá-
ra. Veselkedjünk neki újra az építésnek. Kérdez-
zük meg a gyerekeket, akik még soha életükben 
nem fogyasztottak semmilyen természetes vita-
minforrást, hogy miért ették meg a répaorrot. 
Magyarázzuk el a feleségünknek, hogy Manyi-
ka dédi kis piros lábosát nem azért áldozzuk fel 

kalapnak, mert nem tiszteljük az erdélyi gyökere-
it, csak mert már lyukas volt. Cseréljük ki a lyu-
kas lábost a saját sapkánkra. Igen, a számozott 
gyűjtői Star Wars replika sapkára, amit Luke a 
Hoth fagyott bolygón tauntaun hógyíkon lova-
golva viselt.

Álljunk az elkészült hóember köré vidáman egy 
csoportos szelfire. 

Készítsünk még egy képet, amin a kutya nem 
vizeli éppen oldalba a hóembert. Engedjük meg a 
feleségünknek, hogy kiposztolja a képet #télimó-
ka #boldogcsalád címszavakkal, és menjünk visz-
sza sírva a kocsihoz. Hazafelé menet magyarázzuk 
el a feleségünknek, hogy tetszik a fotó, csak ve-
zetés közben nem tudjuk belájkolni, de ha akar-
ja, megállunk a mekdonácban. Örüljünk annak, 
hogy a nap folyamán először lelkesek a gyerekek.
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Sallai Ervin írása

Hogyan készítsünk hóembert?
HIRDETÉS
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Egy hasznos egzotikus gyümölcs
A kiwiről gyakran halljuk, hogy mennyire gazdag 

C-vitaminforrás, ám nem csak ezért érdemes fo-
gyasztania  téli időszakban. Utánajárunk, milyen 
egyéb hasznos tápanyagokat nyerhetünk ki ebből 

a fanyar ízű gyümölcsből.

Az orrcseppfüggőség hálójábanAkik hajlamosak arra, hogy az orruk bedugul-jon, akár egy enyhe nátha vagy allergia esetén, könnyen esnek abba a hibába, hogy túlzásba vi-szik az orrcseppek használatát. Gyógyszerész szakértőnket arról kérdezzük, hogyan szüntet-hetjük meg a függőséget, hogy végre szabadon lélegezhessünk.

SNI-s gyerek a családban

A sajátos nevelési igényű gyerekekről sok tévhit 

terjedt el, de vajon mit jelent ez az állapot a gya-

korlatban? Januári cikkünk folytatásában pszicho-

lógus szakértőnk, Szécsi Judit elmondja, milyen 

viselkedési formákra számíthatunk a különböző 

életkorú gyermekek esetében.

Magazinunkat keressék februártól a Szimpatika 
gyógyszertárakban!

A nőgyógyászati vizsgálat jelentősége
A legtöbb nő nem szívesen látogat el a nőgyógyá-szati vizsgálatokra. A szakember elmondja, miért nem érdemes elodáznunk az évenkénti szűrővizsgá-latot, és hogy milyen panaszok esetén ne késleked-jünk az orvos felkeresésével.

Következő számunkból
Februári számunkban is sok izgalmas témával készülünk 

olvasóinknak!

Magazinunk 
újrahasznosított 
papírból készül
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Amint felforrt, elzárjuk vagy takarékra vesszük alatta a lángot, és hozzáadjuk a lisztet. Folyamatosan, intenzíven 
keverjük, amíg a tészta egy nagy gombóccá válik, az edény falán pedig hajszálvékony tésztaréteg jelenik meg.
Legkésőbb ekkor mindenképpen vegyük le a tűzhelyről az edényt, néhány percig hagyjuk hűlni a tésztát, majd 
egyesével dolgozzuk hozzá a tojásokat.
A tésztát habzsákba töltjük, majd egy sütőpapírral bélelt tepsire diónál kicsit nagyobb adagokat nyomunk be-
lőle. A gombócok tetejét vizes ujjal elegyengetjük – így nem csak a formája lesz szebb, de nem is fog odaégni.
200°C-ra előmelegített sütőbe tesszük, és nagyjából 15-20 perc alatt aranybarnára sütjük őket. Amikor már 
késznek ítéljük a fánkokat, a sütő hőmérsékletét kb. 50-70°C-ra csökkentjük, az ajtaját pedig résnyire nyitjuk. 
Így szárítjuk 10-15 percet a tésztát, hogy ne essenek össze a gombócok.

Csokoládészósz: A csokoládét vízgőz felett megolvasztjuk. Hozzáadjuk a vajat és a habtejszínt, és addig 
keverjük, amíg teljesen összekeverednek az alkotóelemek, majd félretesszük hűlni.

Kávéhab: A tejszínhez adjuk a sűrű kávét (2-3 teáskanálnyi meleg vízben keverjünk el 2 teáskanál instant 
kávéport), valamint a porcukrot és habbá verjük. A kész kávéhabot habzsákba töltjük. A profiterol fánkok alját 
késsel kilyukasztjuk, és betöltjük a kávéhabot.

Tálaláskor leöntjük a csokoládészósszal, és pirított mandulapehellyel szórjuk meg a desszertet.

HOZZÁVALÓK:

A tésztához:
• 2 dl víz
• 125 ml tej
• 1 ek cukor
• 1 csipet só
• 90 g vaj
• 15 dkg finomliszt
• 4 db tojás

A csokoládészószhoz:
• 18 dkg étcsokoládé
• 1 ek vaj
• 1,5 dl habtejszín

A kávéhabhoz:
• 2,5 dl habtejszín
• 1 ek feketekávé
• 2 ek porcukor

Január 17-én ünneplik a világon az olasz konyha napját, ennek alkalmából az itáliai ízek 
világába kalauzoljuk olvasóinkat, és megmutatjuk a legfinomabb profiterol receptjét!

Kávéhabos profiterol
Egy különleges olasz desszert: 
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NYEREMÉNYJÁTÉKAINK
Januárban is játsszon velünk!

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

*A Szimpatika játékok eléréséhez egy regisztráció, azaz egy fiók létrehozása 
szükséges, melyet a szimpatika.hu/felhasznalo/regisztracio címen végezhet 
el. A regisztrációt csak egy alkalommal kell elvégezni, azután a szimpatika.hu/

felhasznalo/belepes címen be tud lépni a játékhoz. A játékaink nyerteseit  
a szimpatika.hu/nyertesek, a játékszabályokat a szimpatika.hu/jatekok oldalon 

találhatják meg!

KVÍZ
játékosaink között egy könyvcsomagot sorsolunk ki a Móra 
Könyvkiadó jóvoltából.

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

FACEBOOK JÁTÉK

TEMATIKUS KVÍZ
játékosaink az Eszter-lánc mesezenekar Játszóházi rokkendroll 
című CD-jét nyerhetik meg.

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

MEGFEJTŐ
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ÚJABB NYEREMÉNYEK 
HONLAPUNKON!

Játsszanak velünk havonta változó tematikus kvízeinken!

Részletek: www.szimpatika.hu
Ha januárban kitölti tematikus kvízünket, 
megnyerheti az Eszter-lánc mesezenekar 
Játszóházi rokkendroll című albumának 
egyikét.

Varázsoljon játszóházi hangulatot gyerekdalokkal! 


