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A járványhelyzetben érezhetően 
fellendült a vitaminvásárlás, fő-
leg a téli, hideg időszakban. Szé-
kely Dorottya dietetikust és Kósa 
Kázmér gyógyszerészt arról 
kérdeztük, melyek a nélkülözhe-
tetlen vitaminok, és hogy ezek 
mennyire segítenek az egészség 
megőrzésében, a koronavírus-fer-
tőzés megelőzésében.

 » OLÁH ESZTER

E gy átlagos téli időszakban szer-
vezetünk lényegesen kevesebb 
vitaminhoz jut hozzá, mint az 

év többi részében. A mostani azon-
ban egyáltalán nem mondható szok-
ványosnak, ez pedig a megváltozott 
vitaminszedési szokásainkon is meg-
látszik. Sokan a koronavírus elleni vé-
dekezés hatékony módjának tekintik 
a vitaminpótlást, az immunrendsze-
rünk megerősítését. De vajon mennyi a 
szükséges és mi az elégséges? Székely 
Dorottya dietetikust és Kósa Kázmér 
gyógyszerészt arról kérdeztük, melyek 
a járványhelyzetben is nélkülözhetet-
len vitaminok, és hogy ezek mennyire 
segítenek a megelőzésben.

Székely Dorottya táplálkozási szak-
értő elmondta, a kiegyensúlyozott táp-
lálkozással jó esetben minden olyan 
vitamint és ásványi anyagot beviszünk 
a szervezetünkbe, amely szükséges 
annak optimális működéséhez. Ha 
azonban a tápanyagban szegény, fel-
dolgozott élelmiszerek és a gyorsétter-
mi ételek vannak túlsúlyban az étren-
dünkben, nagy valószínűséggel idővel 
hiány alakul ki a szervezetben. A téli 
időszakban, amikor kevesebb zöldsé-
get, gyümölcsöt fogyasztunk, nehe-
zebben jutunk hozzá a C-vitaminhoz, 
amely azonban fontos szerepet játszik 
az erős immunrendszer kialakításá-
ban és a fertőzések csökkentésében.

A D-vitamin, amely napfény által 
termelődik, szintén nélkülözhetetlen 
testünk védekezőképességének meg-
erősítésében. Mivel az utóbbihoz a 
téli hónapokban nehezebben férünk 
hozzá természetes módon, a dietetikus 
mindenképp ajánlja ennek pótlását. 
Hozzátette, ezek a vitaminok segíthet-
nek a fertőzés megelőzésében, sőt a 
kigyógyulásban is, ezért érdemes D- és 
C-vitaminkúrába fogni, még mielőtt a 

nátha vagy a megfázás tüneteit észlel-
nénk magunkon. Ezek mellett szedhe-
tünk cinket, szelént, magnéziumot és 
kalciumot is, amelyek szintén erősítik 
az immunitást.

Lehetséges túladagolni 
a vitaminokat?
Kósa Kázmér gyógyszerész arról szá-
molt be, hogy a járvány időszakában 
érezhetően fellendült a vitaminvásár-
lás. Azok, akik egyébként sem juttatták 
hozzá szervezetüket a nyomelemek-
hez a megfelelő táplálék formájában, 
a vírustól megijedve, igyekeztek mi-
nél előbb pótolni a hiányt. Elmondta, 
hogy az olyan vízben oldódó vitami-
nokat, mint a C- és a B-vitamin, a szer-
vezet nem képes tárolni, ezért azokat 
nem lehet túladagolni, ellenkezőleg: 
folyamatosan biztosítani kell őket a 
szervezet számára. Azonban az olyan, 
zsírban oldódó vitaminokkal (A, D, E, 
K), amelyeket a szervezet képes elrak-
tározni, érdemes óvatosabban bánni, 
ezek ugyanis túladagolhatók.

Az étkezés során elfogyasztott zsí-
rok segítik a D-vitamin felszívódását, 
ezért érdemes őket étkezés után a 
szervezetbe juttatni. Ajánlatos a gyár-
tó és a háziorvos által javasolt napi 
mennyiség betartása, a C-vitaminból 
azonban nagyobb mennyiséget is fo-
gyaszthatunk, a fölösleget ugyanis 
kiüríti a szervezet. A gyereknek és az 
időseknek általában kisebb adago-

kat, a felnőtteknek és a fertőzésben 
szenvedőknek pedig nagyobb ada-
gokat javasolja a gyógyszerész. „Az 
olyan krónikus betegségben szenve-
dőknek, mint a szív- és májbetegsé-
gek, a csontritkulás, illetve a központi 
idegrendszert érintő betegségek ese-
tében ajánlott a recept, az egyszerű 
megfázást megelőző vitaminpótlás-
hoz viszont elégséges a családorvos 
vagy a gyógyszerész ajánlása, szak-
értelme” – egészítette ki a szakember.

Helyes táplálkozással 
az immunrendszer erősítéséért
Székely Dorottya a vitaminpótlás 
szükségességén túl kiemelte a táplál-
kozási szokásaink jelentőségét is, az 
egészséges étrenddel ugyanis sokat 
tehetünk egészségünk megőrzése és 
a vírus elleni védekezés érdekében. 
„Javaslom, hogy olyan élelmiszereket 
válasszunk és készítsünk, amelyeknek 
magas a tápértéke. Ilyenek például a 
teljes kiőrlésű gabonák, a zabpehely, 
a főzelékek, a házi pástétom, zakusz-
ka, padlizsánkrém. A zöldségek, gyü-
mölcsök és magvak mellett javaslom a 
savanyúságok rendszeres fogyasztását 
is” – tanácsolta a dietetikus. Felhívta 
a fi gyelmet, hogy a táplálkozáson kí-
vül egészségünk támogatásában nagy 
szerepet játszik a jó minőségű alvás, a 
kellő mennyiségű folyadék fogyasztá-
sa, illetve a testmozgás, mint hatékony 
stresszkezelési módszer.
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Vendégmunkások 
„spárgamissziója”

Sok amatőr kisfi lm kering az interneten a Nyugat-Euró-
pában alkalmi munkát vállaló vendégmunkásokról. Az 
egyik videón például az látszik, hogy valahol Németor-
szágban szakadó esőben és nyakig érő sárban románi-
ai napszámosok spárgát szednek a mezőn, és jármű-
vekre pakolják. Kötve hiszem, hogy idehaza, Erdélyben 
egy mezőgazdasági napszámos ezt megtenné.

Érdemes beleolvasni az elrettentő kisfi lm több 
száz kommentjébe is. Az embertelen munkát végző 
románokat többen is megszólják, ami lavinaárada-
tot indít el a munkavállalók pártfogói részéről. So-
kan kiborulnak, hogyan lehet Romániában 300–400 
euró fi zetésből megélni, miközben Németországban 
ennek a többszörösét keresi meg a mezőgazdasági 
munkás. Hogy pontosan mit jelent ez a „többszörös 
összeg”, a hozzászólásokból nem derül ki, a való-
ságban azonban havi ezer euró körüli fi zetés. Amiből 
le kell vonni az ott-tartózkodás költségeit, így a „bol-
dog” spárgaszedő alig jár jobban, mintha a családja 
mellett itthon keresne magának munkát.

Minden jel szerint Romániában a külföldi vendég-
munka össztársadalmi igény. Olyan divattá vált, ami-
ből egyre kevesebb fi atal akar kilógni, hiszen általá-
nos vélemény szerint idehaza nem lehet megélni. Az 
állandó romániai vándorlás azonban nem új keletű. 
Hogy csak a Ceaușescu-rendszernél maradjunk, a 
nyolcvanas években a Jászvásár–Temesvár-vasút-
vonalon akkora volt a zsúfoltság, hogy a folyóson 
összepréselve álltak az utasok, mint konzervben a 
heringek. Akkoriban a szegényebb Moldvából jártak át 
százezrek a Bánság mezőgazdasági farmjaira dolgoz-
ni, és a többség ott is ragadt. A rendszerváltás után, 
a határok megnyitásával az ország lakossága kirajzott 
a szélrózsa minden irányába. A kilencvenes években 
elsőként az erdélyi szászok hatalmas tömege kelt ván-
dorútra, és áttelepedett Németországba, hátrahagyva 
Erdély egyik leggazdagabb régióját, a Királyföldet. Az 
erdélyi magyarok esetében kisebb volt az exodus, de 
aki a kilencvenes években át akart telepedni az anya-
országba, az akkori beilleszkedési gondok ellenére 
is megtehette. Szerencsére sokan csak átmeneti jel-
leggel dolgoztak Magyarországon, és megtakarított 
pénzükkel hazatértek. A románság kezdetben Olasz-
ország és Spanyolország fele rajzott ki, az ország 
2007-es európai uniós tagságával pedig az utolsó 
akadály is elhárult a külföldi munkavállalás elől. Mire 
a bukaresti politikum feleszmélt, már több millió mun-
kaképes ember hagyta el az országot. A kivándoroltak 
és a tartósan külföldi munkavállalásból élők pontos 
számát nehéz megbecsülni, de egyes adatok szerint 
ez több mint ötmillió embert jelent. Mezőgazdasági 
napszámostól a magasan képzett szakemberekig e 
hatalmas tömeg leképezi a teljes romániai munkaerőt, 
amely jó ideje hiányzik a hazai munkaerőpiacról.

Az egy éve berobbant koronavírus-járvány némileg 
visszafogta az exodust, de ez csak átmeneti jelen-
ség. Még emlékszünk a tavalyi németországi „spár-
gamisszióra”, amikor a teljes lezártság időszakában 
a román hatóságok sok ezer ember számára tették 
lehetővé, hogy különjáratú repülőgépeken menjenek 
napszámba német gazdákhoz. Amiben sok köszönet 
nem volt, hiszen a német munkaadókat és a német ál-
lamot számos vád érte, hogy embertelen körülmények 
között dolgoztatják az olcsó kelet-európai munkaerőt.

Egyértelművé vált, hogy a román és a bolgár mun-
kavállalók millióival a legrosszabbul fi zetett munkát 
végeztetik el Nyugat-Európában, amire saját országa-
ikban lasszóval sem találnának embereket. Kérdés, 
hogy valóban ennyire kiszolgáltatott-e a hazai munka-
vállaló? Aki nem megy külföldre dolgozni, annak esé-
lye sincs itthon megélni? Sokak számára e kérdésekre 
egyértelmű a válasz, a probléma azonban sokkal ösz-
szetettebb. Egyrészt az állandó mozgásban levő romá-
niai (kelet-európai) munkaerőpiac nem hasonlítható 
össze egy nyugat-európai országéval, ahol nem volt 
kommunizmus. Másrészt ha elfogulatlanul behelyez-
zük a mérleg két serpenyőjébe a távozás és az itthon 
maradás érveit, már nem ilyen egyértelmű a távozás 
kényszere.

Az a gond, hogy sokan a belső önvizsgálatot nem 
végzik el, így nem is jöhetnek rá, hogy mindenhol jó, 
de a legjobb otthon.
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DIETETIKUS ÉS GYÓGYSZERÉSZ A VITAMINSZEDÉS FONTOSSÁGÁRÓL JÁRVÁNY IDEJÉN

Immunerősítés, hiánypótlás

 » BÁLINT ESZTER

Az Országos Diáktanács (CNE) nem 
ért egyet az oktatási minisztérium 

javaslatával, ami szerint a vörös for-
gatókönyv hatálya alá eső iskolákban 
is jelenléti oktatásra lenne szükség a 
vizsgákra készülő 8. és 12. osztályos 
tanulók számára. Sorin Cîmpeanu 
tanügyminiszter egy szombat esti te-
levíziós interjúban beszélt arról, hogy 
az oktatási tárca javasolja, a végzős 
diákok a koronavírussal fertőzöttek 
magas száma miatt elrendelt vörös 
forgatókönyv esetén is járhassanak 
iskolába. „Azon iskolák esetében, 
amelyek a vörös forgatókönyv hatálya 

alá esnek, a végzősök sem járhatnak 
be, de szorgalmazni fogjuk az illeté-
keseknek, hagyják jóvá az oktatási 
minisztérium javaslatát, és legalább a 
8. és 12. osztályos diákok mehessenek 
iskolába, hiszen jön a képességvizsga 
és az érettségi. Ezek a vizsgák fi zikai 
jelenléttel zajlanak majd, tehát jól fel-
készülteknek kell lenniük” – mondta a 
tárcavezető a Realitatea Plus hírteleví-
zió műsorában.

Az országos diákszövetség tegnapi 
közleményében viszont leszögezte, nem 
tudják támogatni a jelenléti oktatást 
magas fertőzési kockázat mellett, és azt 
kérik, a minisztérium tegye lehetővé, 
hogy azokon a településeken, amelyek 

a vörös forgatókönyv hatálya alá esnek, 
a diákok és a szülők tudjanak beleszólni 
abba, hogy online vagy fi zikai jelenléttel 
tanuljanak a végzős diákok.

A diáktanács emlékeztetett, a leg-
frissebb, 750 tanintézetet lefedő fel-
mérésük értelmében az iskolák 50,1 
százalékában nincs megfelelő higiénia 
– folyóvíz, szappan, WC-papír –, és a 
tantermek 43,4 százalékát nem szel-
lőztetik és fertőtlenítik megfelelőkép-
pen. Érvként felhozzák továbbá azt is, 
hogy családok ezreiben, mint ahogy a 
végzős diákok körében is vannak kró-
nikus betegek vagy más olyan szemé-
lyek, akikre nézve végzetes is lehet a 
koronavírus.

Nincs egyetértés a végzősök oktatásáról

C-vitaminból többet is fogyaszthatunk, a fölösleget kiüríti a szervezet




