


C s a t l a k o z á s  
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K é t  é v t i z e d e s  á l m u n k  v á l i k  v a l ó s s á g g á ?

C s a t l a k o z á s  
a z  E u r o t r a n s p l a n t h o z

A veseelégtelenség visszafordít -

hatatlan, az élet fenntartása csak a

ve se mûködésének pótlásával lehet -

sé ges. Ennek egyik formája egy

egész séges vese beültetése. Ha ez

nem lehetséges, a beteg ma már to -

vább élhet a mûvese-kezelések se -

gítségével. De vannak olyan szer ve -

ink, amelyek pótlására nincs alter -

na tíva (szív, máj, tüdô, hasnyálmi -

rigy) a szerv át ültetésen kívül, anél kül

a beteg meghal. A szerv át ül tetés

egyik megoldása, ha egy hoz zá tar -

tozó ajánlja fel egészséges szervét

(ve se) vagy annak egy részét (máj).

A leggyakoribb megoldás azonban

az, hogy a balesetben vagy agyi ka -

tasztrófában elhunyt embe rek szer -

veit használják fel erre a célra. Ezért

minden fejlett országban nagy ener -

giát fordítanak az agyha lottak (do -

norok) szerveinek felhasz ná lására. 

A szervátültetés komoly eti kai kérdé -

seket is felszínre hoz, ezért a szerv -

kivétel és beültetés fo lyamatát ob-

jektív kritériumok és teljes mértékû

átláthatóság kell, hogy kísérje. 

Éppen ezen a téren voltak komoly

aggályaink és vitáink ideha za az el -

múlt években, mert ez utóbbi egyál-

talán nem valósult meg, az egész fo -

lyamat a szakemberek egy szûk cso-

portján belül zajlott. (Külön érdekes -

sége a sajátos magyar rendszernek,

hogy még az ellenôrök is azok közül

kerültek ki, akiket ellen ôrizni kell!)

A szervátültetések egyik jellem -

zôje, hogy a beültetésre váró beteg

nem kaphat szervet bárkitôl, annak

meg kell felelnie egy sor feltételnek

(vércsoport, immunológiai egyezô -

ség, méret, életkor, stb.). Ezért a kis

lélekszámú országok komoly hát -

rányba kerültek, amibôl kiutat több

ország együttmûködésében találtak,

így alakult meg az Eurotransplant

In ternational Foundation. A szerve -

zet céljai egyértelmûek, a legfonto -

sabbak:

n a rendelkezésre álló szervek és

szövetek optimális felhasználása,

n az orvosszakmai és etikai kritéri-

umokon alapuló objektív kiválasztási

rendszer és az átláthatóság biz-

tosítása,

n azon folyamatok támogatása,

ame lyek növelik a felhasználható

szer vek számát.

És még egy lényeges dolog: a

tagsággal nem lehet több szervhez

jutni, mint amennyit az adott tag -

ország donor aktivitása produkál.

Viszont egy magyar beteg számára

nem 10 millió állampolgár genetikai

állománya, hanem az Eurotrans-

plant több mint 100 millió polgáráé

áll rendelkezésre! Ez különösen fon -

tos a gyerekek és a sürgôs várólistás

betegek számára, de a vesére váró

hiperimmunizált betegek is csak eb -

ben reménykedhetnek.

A VORSZ két évtizede harcol,

hogy a csatlakozás megvalósuljon.

De ha elértük, hogy az egészségügyi

kormányzat végre fontolóra vegye, a

transzplantációs lobbinak mindig si -

került ezt megakadályozni. Az indok

természetesen valamilyen (szá -

munk ra nem elfogadható) szakmai

érv volt. A valós ok: a folyamat leg -

ké nyesebb része (a befogadó sze -

mélyének kiválasztása) kikerült vol-

na a transzplantáló sebészek kezé -

bôl. Ezt a vélelmet az is erôsítette,

hogy u gyanez a lobbi elérte, hogy az

országos várólista bizottságból az

érintettek képviselôinek a kizárását,

majd a Hungarotransplant felszá -

mo lását.

A Magyar Transzplantációs Tár-

saság és a SOTE Transzplantációs

klinika új vezetése átlépett elôdeinek

önös érdekein, a valós érdekeket elô -

térbe helyezve megváltoztatta állás -

pontját, javasolta a csatlakozást az

egészségügyi kormányzatnak. Aki

elfogadva a javaslatot az utóbbi két

évtized egyik legfontosabb döntését

hozta meg ezen a területen: csatla -

kozunk! Innen kezdôdôen felgyor -

sul tak a folyamatok, a tárgyalás

meg kezdôdött, ebben az évben kez -

dôdhet a próbatagság, majd a kö -

vetkezô évben a teljes jogú tagság.

Nem tudom pontosan, személy

szerint kinek milyen érdeme van a

szakma hozzáállásának megváltoz-

tatásában, de köszönetünket és nagy -

ra becsülésünket szeretnénk ki fe jezni

mindazoknak, akik ezt elérték, akik

szá mára a tisztesség és a bete gek ér -

deke valóban mindenek elôtt való. 

Kibôvített elnökségi ülés a VORSZ-ban

Az életmentô dialízisrôl
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2010. december 11-én, Buda -

pesten, a Hotel Union látta vendégül

a VORSZ kibôvített elnökségi ülését

kényelmes körülmények között. A

hideg és a hóesés ellenére vidékrôl is

több egyesület képviseltette magát a

rendezvényen. 

Ádám Aurél, a VORSZ elnöke nyi-

totta meg a tanácskozást, köszöntve

a megjelenteket. Az elmúlt évet ér té -

kelve hangsúlyozta, hogy a gazdasági

válság a VORSZ-ot és tagegyesületeit

sem kímélte. Igyekeztek ugyan min-

den pályázati lehetôséget felkutatni,

de nem mindig sikerült nyerni. A Ve-

sevilág c. folyóirat megjelentetésé -

ben az egészségügyi szolgáltatók

anyagi támogatása nélkülözhetetlen

volt, amiért hálás köszönet illeti ôket. 

Augusztusban mintegy 300 fô

rész vételével sikerült megszervezni az

Országos Vesenapot, ezúttal is Diós-

jenôn. Alapvetôen a résztvevôk finan-

szírozták az utazást, az ebédet. Voltak,

akik bográcsot vittek és fôztek, má-

sok szendviccsel érkeztek, és olyanok

is voltak, akik beültek egy-egy étte -

rembe. A VORSZ pedig zsíros kenyér-

rel és hagymával fogadta az ország

számos részébôl érkezô dializált és

transzplantált betegeket.

Az elnök felhívta a figyelmet, hogy

Diósjenôn továbbra is üdülhetnek

vesebetegek. Szerencsés, ha csopor-

tosan mennek, mert úgy a dialízis

helyben megoldható dr. Vámos Zol -

tán és csapata (Haemobil Kht.) köz -

remûködésével. Szállást a kemping

területén, kényelmes és komfortos

házakban tudnak biztosítani. 

Ádám Aurél szólt egy kitûnô kez -

de ményezésrôl is: a betegek és csa -

ládtagjaik oktatásáról. Dr. Polner Kál -

mán fôorvos és a Szent Margit Kórház

Alapítvány nevéhez fûzôdik a felis-

merés, hogy a dialízisre kerülô be -

tegek nagyon sok kérdésre keresik a

választ, de a dialízis állomásokon

csak nagyon kevés idô jut azok meg -

válaszolására. Kötetlen légkörben vi -

szont más kapcsolat alakul ki orvos

és beteg között, így a betegség feldol-

gozása jóval eredményesebb. A csa -

ládtagokat is érdemes bevonni ebbe

az oktatásba, mert bizony ôk is sokat

tehetnek szerettük állapotának javí tá -

sáért. 

A VORSZ reménye szerint jövôre

is sikerül elôteremteni a mûködés, a

Vesevilág c. folyóirat megjelenteté sé -

nek, az Országos Vesenap megszer -

vezésének költségeit. Természetesen

továbbra is számít az egészségügyi

szol gáltatók nagylelkû támogatására

is. A VORSZ legfôbb célja továbbra is

a dializált és a transzplantált betegek

érdekképviselete! 

A beszámolót követôen az elnök

átadta a 2010. évi ÁDÁM EDIT-díjakat.

A szavazatok alapján Fabók Jó zsef és

Bányai István vehették át a rangos

elismerést.

Közös ebéddel és ünnepi jókíván-

ságokkal zárult a 2010. évi kibôvített

elnökségi ülés.

B. Zs. 

Ahogy az ember életét is sokféle szokás irányítja, úgy az intézmények mûködéséhez

is kapcsolódnak bizonyos hagyományok. Így van ez a Vesebetegek Egyesületeinek

Országos Szövetségében (VORSZ) is, ahol évek óta kibôvítik az év utolsó elnökségi

ülését, azaz meghívják a tagegyesületek vezetôit is. Természetesen ôk szavazati jog

nélkül vehetnek részt a tanácskozáson, de hozzászólhatnak a napirendi pontokhoz.

Kibôvített elnökségi ülés
a VORSZ-ban

Reményik Sándor

A Bethesda partján
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Harmincnyolc esztendeig volt beteg... 
Harmincnyolc év... ó idő-rengeteg, 
Ó, csigalassan kúszó nappalok,
Ó, végevárhatatlan éjjelek!
Ó, zaj, mely őrjít, ó, csend, mely gyötör, 
Ó, tehetetlen kín, maró csömör,
Ó, nagy alkalmak örökre múlása,
Kis, édes percek tovasuhanása 
Hasztalanul, megfoghatatlanul, -
Hiába termett datolyát a pálma 
S hajtott ki az olajfa vigaszul. 
Harmincnyolc esztendeig volt beteg, 
Mindenki terhe, magának teher, -
Harmincnyolc ólomlábú év alatt
A fátum mindent elcserél-kever
A lélekben, a mély műhely-homályban. 
Ez a szív kővé keményedhetett, 
Túlcsordulhatott alázatosságban,
Harmincnyolc esztendeig volt beteg: 
Ha ártatlan volt, bűnössé lett tőle, 
Ha bűnös volt, kitisztult hófehérre,
Ha volt önérzet benne: ronggyá válott, 
Ha volt szikla-dac: finom porrá málott, 
Feküdt a tóparton, s a tóba nézett... 
A Tó, ez volt az egyetlen igézet.
A Tó, a Bethesda, a gyógyulás: 
Leszállani szent, megszállott vizébe, 
Mikor rájön a nagy "háborodás",

Mikor rászáll az Isten angyala,
Súlyos szárnyával sujtja a habot,
S gyöngy-buborékként a titkos mélyből 
Fakadnak a megmentő balzsamok.
A Tó... közel volt, s mégis messze volt, 
Elérhetetlen, mint a csillagok.
A többiek mégis csak lejutottak, 
Lejutottak a bénák, a vakok
Valaki vitte, támogatta őket,
Hadd lépjenek a vízbe legelsőnek, 
S ki soká tűrt, sokáig vérezett, 
Egyszer mégis elsőnek érkezett. 
Csak ő, csak ő nem érkezett oda... 
Nem volt, ki támogassa, levigye, 
Talán oly súlyos volt, oly tehetetlen,
Oly bűnös élő-halott teteme,
Hogy ember-erő el nem bírta többé. 
Elmúlt megint a szent háborodás,
A nagy alkalom, a boldog varázs, 
Elszállt megint az Isten angyala. 
A halott öröm utolsó leánya:
A halványzöld fürtű tündér-remény, 
Az is a világ végére szökött.
Éj lett, ragyogtak irgalmatlanul 
A csillagok a Bethesda fölött. 

De másnap reggel Jézus arra jött. 
Kolozsvár, 1928. május 16.
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zakmai területrôl a Vesebe te -

gek Egyesületeinek Országos

Szövetsége 2010-ben Fabók József -

nek ítélte oda az ÁDÁM EDIT-díjat. 

A kitüntetett neve egybeforrott az

új hazai mûveseállomások építésével,

a nephrológiai hálózat kiépítésével és

korábban „halálra ítélt” veseelégte -

len ségben szenvedô betegek ezreinek

megmentésével. Hogy is történt,

hogy egy gépészmérnök pályafutása

ezen az egészségügyi területen tel-

jesedett ki? Milyen lelki indíttatást ka -

pott, hogy felfigyeljen a rendszervál -

tást megelôzôen a hazai mûvese ke -

ze lés áldatlan helyzetére?  

Fabók Józsefet a kezdetekrôl, a

vesebetegekkel való kapcsolatairól és

napjairól kérdeztük.

– Beszélne a kezdetekrôl?

– A diploma megszerzése után or-

vosi készülékek tervezésével foglal -

koz tam. Találmányaimért aranyfoko -

zatú kitüntetést kaptam. 

Majd irányítottam a magyarországi

orvostechnológiai tervezést és kivite -

lezést. Összesen 26 kórház és 15 ren-

delôintézet  megvalósítását. 

Itthoni tapasztalataim alapján sokat

dolgoztam külföldön – 47 országban

– komp lett kórházak tervezésében és

kivitelezésében. Visszatérve Magyar -

országra szakmai megbeszélést foly-

tattam Rózsahegyi Lászlóval, akinek

tervei alapján készült el az elsô ma -

gyar mûvesekészülék és az elsô ma -

gántulajdonú mûveseállomás (Tété -

nyi út). Ezen eredmények alapján

kezdtem kiépíteni a dialízis hálózatot. 

– Milyen volt akkor a hazai dialízis el-

látás helyzete? 

– Óriási hiány mutatkozott. Évente

néhány száz kezelésre, illetve beteg

di a lízisére nyílt lehetôség. Egymillió

la kosra vetítetten csak 132 veseelég -

te lenségben szenvedô beteget tudtak

el látni. Ezzel Magyarország Európá -

ban hátulról a 3. volt, csak a törökö -

ket és az albánokat elôztük meg... 

– Mi a helyzet most az Önök hálóza-

tában? 

– A B.Braun Avitum Zrt tulajdonában

18 mûveseállomást és egy akadé miát

építettünk. 2010-ben 475 ezer keze -

lést végeztünk. Ma Magyarországon

minden vesebeteg kiemelkedô euró-

pai színvonalú kezelést kap. 

– Sosem bánta meg, hogy a nefro -

ló gia területére tévedt?

– A legszebb kihívásnak tekintem az

embertársaimon való segítést, külö -

nösen, ha az beteg. 

A nefrológiai be tegellátás problémái

(kapacitás hiá nya, mûszaki elmara -

dott ság) auto ma tikusan vonzottak er -

re a terület re. A feladatok megol dá -

sának vállalása tudatos volt. 

– Röviden összegezné, hogy ma -

guk tól a vesebeteg emberektôl mit

kapott? 

– Az évek során nagyon sok beteg -

gel kerültem közeli kapcsolatba,

meg is mertem életüket, küzdelmüket.

Tiszteletet váltott ki belôlem a gon -

dol kodásuk. Küzdôképességet és

küzdeni akarást tanultam tôlük, eb bôl

sokszor erôt merítettem.  

– Mivel foglalkozik napjainkban? 

– Tagja vagyok a B. Braun Avitum

Zrt. Vezérigazgatói Értekezletének,

he ti üléseinrészt veszek. Továbbá tag -

ja vagyok az Aesculap Nephrologiai

Akadémia Tudományos Taná csá nak.

Tevékenykedem a dialízis hálózat ve -

zetôi munkáiban együtt a hálózati or-

vos-bizottsággal. Kuratóriumi tagja

va gyok a Bethesda Gyermekkórház

Alapítványának is. 

– Betegtársaim és a magam nevé -

ben további sikeres és aktív éveket kí -

vánok Önnek!

Bartha Zsuzsanna

Vesebetegek és Szervátülte tettek

Békés Megyei Érdek vé delmi Egye -

sületének elnöke, Bányai István lett

2010-ben az ÁDÁM EDIT-díj „civil”

kitüntetettje, betegtársaiért 1999 óta

végzett áldozatos munká já ért

érdemelte ki.

Ismerkedjünk meg közelebbrôl a

szerény és derûs fiatalemberrel. 

– Mesélne gyermekkoráról?

– 1965-ben születtem. Mindössze

négy esztendôs voltam, amikor édes -

anyám meghalt veseelégtelenségben.

Azután nyolc éves koromban nálam

kétoldali vesezsugorodást állapítottak

meg.

– Hogyan befolyásolta ez további

életét? 

– Habár nagyon sokszor feküdtem

kórházban, a betegséggel igyekeztem

nem foglalkozni. Éltem a velem egy -

ko rúak életét. Azt viszont éreztem,

hogy fáradékonyabb, aluszékonyabb

és gyengébb vagyok. 

– Milyen szakmát választott?

– Esztergályosnak tanultam Gyulán,

majd a Vízgépészeti Vállalatnál dol -

goz tam. A betegség elôre ha ladása

miatt 1984-ben nyugdíjaztak. Ezt kö -

ve tôen könnyebb munkákat vállal-

tam, így pl. voltam recepciós, me -

den ceôr a strandon, de dolgoztam

biztosítónál is. 

– Mikor érkezett el az az idô, amikor

halaszthatatlanná vált a dialízis?

– 1986-ban. Elôbb CAPD (hasi),

majd hemodialízis következett. Sze -

rencsémre két évvel késôbb transz-

plantáltak. Sajnos az a vese csak két

évig mûködött, de nagy örömömre ez

idô alatt megszületett Tamás fiam. 

1990-ben újra hemodialízisre kerül-

tem, és egy évvel késôbb a transz-

plantált vesét is ki kellett venni.

– Sosem adta fel a reményt?

– Nem, egy percre sem! 1995-ben

kaptam is egy második esélyt: ismét

transzplantáltak. Ez a vese pedig az

idén októberben lesz 16 éve, hogy

mû ködik, és lehetôvé teszi számom-

ra, hogy aktív életet éljek.   

– Errôl jut eszembe: mikor válasz -

tot ták meg az egyesület elnökének? 

– Meghívást kaptam egy szarvasi

ren dezvényre 1999-ben, ahol beteg -

társaim arra kértek, hogy vállaljam el

az egyesület elnöki tisztségét. Miután

megbeszéltem párommal, Enikôvel,

igent mondtam. Nagy lendülettel fog-

tam a munkához, amelyben segít-

séget kaptam a gazdasági vezetôtôl

ugyanúgy, ahogy páromtól is. 

– Mi az ön és az egyesület legfôbb

célja? 

– Igyekszünk betegtársainkat a szür -

ke hétköznapokból kimozdítani, javí-

tani életkörülményeiket. Arra törek-

szünk, hogy a dialízis minôsége ne

ro moljon.  Augusztusban Békés me -

gyei vesenapot szervezünk, évente

egyszer kirándulunk is. 

Összegezve: szeretnénk minél több

betegtársunk arcára mosolyt vará -

zsolni! n

S
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 – A kórháznak van egy belgyógyá -

szati vesebetegségekkel foglalkozó

része, amit immunnefrológia osztály-

nak neveznek. Talán azért kapta ezt a

nevet, mert nagyon sok vesebeteg -

ségnek van immunológiai eredete,

háttere. Megtévesztô is lehet ez a név,

mert sokan azt hiszik, hogy immun-

betegekkel is foglalkozunk. Mi csakis

olyan betegeket kezelünk, ahol az im-

munológiai betegség a vesét érinti.

 – Olvasóink is szívesen vennék, ha

többet tudhatnának meg tevékeny -

ségükrôl, a mûvese állomásról…

 – A Bajcsy Kórházban mûködik egy

tizenöt ágyas fekvôbeteg osztály, eh -

hez kapcsolódik egy járóbeteg szak -

rendelés és egy hasi dialízissel fog -

lalkozó ambulancia, ahol a betegein-

ket gondozzuk, kezeljük, tanítjuk,

felügyeljük, menedzseljük – ha úgy

tetszik. Ez a kórházi rész. A kap -

csolódó huszonnégy kezelôhelyes di-

alízis állomást a Diaverum Dialízis

Szol gáltató KFT mûködteti. Itt végez-

zük a rendszeres mûvese kezeléseket.

– Mik lehetnek a betegség okozói?

– Leggyakrabban magas vérnyo -

más, cukorbetegség, érelmeszesedés

állnak a háttérben, ezek bizony tönk -

retehetik a vesék mûködését. Van-

nak, akiknél elôzmények nélkül

valamilyen akut probléma idézi elô a

bajt, vagy a vesét, a szervezetet érintô

gyulladás okoz éppen vesekároso -

dást. Minél idôsebb egy ember, en-

nek a betegségnek – legyen az férfi

vagy nô – annál nagyobb az elôfor-

dulása.

Nagyobb lehet a

koc   kázat akkor is,

ha a családban már

volt vesebeteg. Álta -

lában az alapellá tás -

ban dolgozó or vo -

sok ellenôrzik a ve -

 szé  lyeztetett be teg -

cso portokat, s ha

ész lelik, hogy a páci -

ensnek romlik a ve -

 se mûködése, elkül -

dik hozzánk az osz -

tályra vagy a szak -

 ren delôbe. Itt dôl el,

milyen mértékû a károsodás, és mi-

lyen ellátást igényel a beteg és a be -

teg ség. Lehet gyógyszer, diéta, élet -

mód-tanácsadás, követés, tartós gon -

 do zás. Ez bizony nagyon komoly, sok -

 rétû, az egész szervezetet érintô kór!

Az a baj a vesebetegséggel, hogy

na gyon sokáig tünetmentes, észre -

vét len marad a beteg számára. De

azért idôben ki lehet deríteni ezt a

problémát, ha gondolunk rá. Ha a

vérvizsgálat során a karbamid nit -

rogén érték tíz alatt, a kreatinin száz

alatt van, és a vizeletben sincs eltérés,

akkor még normális vesemûködésrôl

lehet beszélni.

A vese mindent a vérbôl választ ki,

ezért sokrétû és nagyon fontos 

szervünk – mondhatni életfontos -

ságú. Ha nem mûködik rendesen, a

szervezet, egy idô után súlyos zava -

rokat szenved el, ami végül leállíthat-

ja az életfunkciókat. Ha elromlik a víz-

és a méreganyag kiválasztás, az sú-

lyos tüneteket okoz. Ekkor van nagy

szerepe a mûvese kezelésnek, mely

életmentô orvosi beavatkozás. Amíg

ilyen nem létezett, bizony a húgy -

vérûségbe belehaltak az emberek.

Meggyógyítani mûvese géppel ezt a

betegséget nem lehet, csak kezelni.

Próbáljuk a szervezet egyensúlyát

fenn tartani, és azt elérni, hogy a má-

sodlagos problémák, károsodások

minél késôbb jelentkezzenek.

Az Eurocare Vesebetegek Debreceni

Egyesülete a B.Braun Avitum Hungary Zrt.

10-es számú dialízis központjában mû -

ködik. Októberben – az idôsek hónapjá-

nak ke retében – új hagyomány alapjait

rak tuk le. 

Egy kis ajándékkal kedveskedtünk a -

zok nak a dializált betegeknek, akik lega -

lább tíz éve járnak kezelésre.

A múlt évben hat betegtársunkat

köszöntöttük e jeles esemény kapcsán:

n Trembovszky Ágnes (1996 óta)

n Hidegkúti Gáborné   (1997 óta)

n Karap Józsefné       (2000 óta)

n Alekszi Vilmosné    (2000 óta)

n Szepesi Antalné     (2000 óta)

n Kiss Sándor         (2000 óta)

Tiszteletükre jubileumi táblát készítet-

tünk.Példaként állnak elôttünk, hogy a

közös odafigyelés és együttmûködés

nemcsak a mesékben, hanem a 21. század

valóságá ban is csodálatos dolgok meg -

teremtésére képes, s ez sokaknak reményt

és erôt adhat a folytatáshoz.

Balázsné Katona Edit

elnök

Ajándék
a társaknak

– A megoldás erre a betegségre

mé  gis csak egy vese-transzplantáció

lehet. Ki kaphat új vesét, és mikor?

– Valóban egy sikeres transzplantá-

ció, egy új vese tud igazán teljes reha-

bilitációt biztosítani a beteg számára.

Hogy ki kaphat új vesét, abban a re-

gionális várólista bizottság dönt, ôk

mondják ki, hogy leletei alapján alkal -

mas-e a beteg transzplantációra. Ha

kiderül, hogy valakinek súlyos, elôre-

haladott vesebetegsége van – és ezt

már nem lehet kordában tartani –, a

mi feladatunk, hogy a betegnek a

rendelkezésünkre álló lehetôségek

kö zül segítsünk kiválasztani a neki

legmegfelelôbb kezelést. Lehet szó

ha si vagy gépi dialízisrôl és a transz-

plantáció lehetôségérôl.

Jelenleg a hasi dialízist tarjuk el-

sôként választandó kezelési formá-

nak, mivel a beteg számára ked-

vezôbb, kevésbé megterhelô, szaba -

dabb, otthon végezhetô, kedvezôbb

rehabilitációt jelentô és nagyon haté -

kony kezelési forma, amit a beteg

önállóan vagy segítôvel végezhet. Itt a

hasüregbe van bevezetve egy dializáló

katéter, ezen ke resztül jut be a diali -

záló oldat, és a hashártya végzi a mé -

regtelenítést.

A másik lehetôség a hemodialízis,

ahol köz vet lenül a vért tisztítjuk úgy,

hogy a vért a betegbôl kivezetve egy

szûrô segítségével meg tisztítjuk, és

folyamatosan visszairányítjuk a be -

tegbe. Ezt végezzük hetente három-

szor, s így bírja ki a szervezet egyik

kezeléstôl a másikig.

– Gondolom, nem mindegy az ilyen

betegeknél a táplálkozás sem…

– Valóban, fontos a diéta. Ne legyen

túl sok a kálium, a foszfor, mert vese-

betegeknél életveszélyes. Akinek már

nincs megfelelô mennyiségû vizelete,

ne fogyasszon túl sok folyadékot

sem, mert az jelentôs többletsúlyt

eredményez a következô kezelésig, és

a szívet is terheli. 

Amit a vese nem képes pótolni, azt

nekünk kell. Vitaminok, EPO, egye-

bek. Sok mindenre kell figyelniük az

ilyen betegeknek.

– Befolyásolhatja a dializált bete gek

szexuális életét ez az állapot?

– Ugyanannyira, mint sok más kró -

nikus betegség. Ilyenek például a kü -

lönféle érbetegségek, a hipertónia, a

cukorbetegség. Dializált állapotnál a

hangulati tényezôk azok, amelyek to -

vább ronthatnak a szexuális funkció -

kon. De önmagában a dialízis nem jár

együtt automatikusan a szexuális élet

romlásával. Például van több olyan fi-

atal férfi dializált betegünk, akinek a

kezelés mellett született gyermeke.

– Ennyi minden után meg sem me -

rem kérdezni, hogyan telik egy napja?

– Nos, nem unatkozom!  Sokrétû a

munkánk. Reggelente az orvosi meg -

beszélések során a kollégákkal meg -

határozzuk a napi feladatokat, a be -

tegeket leviziteljük, emellett szakren-

delôi feladatokat látok el, közben a di-

alízis kezelést felügyelem, irányítom

az osztály és a mûvese állomás mû -

kö dését. 

Erônkhöz és lehetôségeink hez mér -

ten próbálunk a hozzánk forduló

betegeknek segíteni, és nem csak or-

vosi téren. 

Betegeink írták

Dr. Orosz Attila belgyógyász-nefrológussal, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház-
Rendelôintézet Immunnefrológiai osztálya fôorvosával beszélgettem a
mûvese állomás fontosságáról, a betegség kezelésérôl, elôzményeirôl,
egyebekrôl. S minthogy semmilyen magyarázatot nem találtam az 
immunnefrológia kifejezésre, erre kértem elsôként magyarázatot.

Az életmentô dialízisrôl

Dr. Orosz Attila fôorvos és betege, Erdei Balázs

Készülôdés az irodában

Putnoki
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gy kis meglepetéssel vártuk Már-

ta nénit december elsô szombatján a

Fresenius Szépvölgyi úti

di a lízis központjában. Az

idôs hölgy betegtársai iz-

gatottan ültek a váróban,

a terített asztalok körül

Márta nénire várva, hiszen

mindenki tudta, hogy ritka

alkalomnak lehetnek ré -

sze sei. 

Márta néni 100. születés-

napját ünnepeljük.

Amikor a bájos, idôs

hölgy megér kezett, igen -

csak meglepôdött a hatal-

mas rózsacsokor láttán, amellyel az

intézet orvos-igazgatója, dr.Árkossy
Ottó köszöntötte ôt.

A doktor úr gyermekei fuvola- és

trombita elôadásukkal ajándékozták

meg Márta nénit, akit nagyon megha-

tottak a felcsendülô dallamok. 

Márta néni egy jelenség. 

Korát meghazudtoló szellemi frisses -

séggel tekint az ôt körülvevô világra.

Szabadidejében rengeteget olvas, ké -

zimunkázik – még a cérna befûzé -

séhez sem kell neki szemüveg! – és

rengeteget beszélget lakótársaival a

Magyar Caritas Alapítvány Idôsek Ott -

honában, ahol él. Hetente 3 alkalom -

mal jár mûvese kezelésre

a Fresenius Szépvölgyi úti

dialízis központjába.

Amikor arra kértük,

hogy árulja el nekünk, mi

a hosszú élet titkos re -

cept je, annyit mondott:

egész életé ben nagyon vi-

gyázott az egészségére,

munkája (a Vegyi Mûvek -

nél gazdasági elemzôként

dolgozott) és a sok ol va -

sás karban tartotta rend-

kívüli me móriáját. Végül

mosolyogva, halkan megjegyezte: „és

sosem voltam férj nél.” A rögtönzött

kis ünnepség vé gén szívhez szóló

szavakkal köszönte meg, hogy együtt

ünnepeltük vele azt a napot, ami oly

kevés embernek adatik meg. -x-

Bár az utókor hajlamos a feledés -

re és hálátlanságra, Taraba Istvánnal

kivételt tett. Annak ellenére, hogy

meg osztó egyéniség volt, tekintélyt

pa rancsoló, tiszteletet kiváltó, fegyel-

met követelô; nem harsányan, nem

hangos szóval, sokkal inkább szemé-

lyes példamutatással.

Az orvosi egyetem elvégzése után

az Élettani Intézetben kezdte el elmé -

leti kutatásait, az akut veseelégtelen-

ség problematikája foglalkoztatta

leginkább, ebbôl a témából írta kan-

didátusi disszertációját is. 

Késôbb a klinikai orvoslás felé for-

dult, és a SOTE II. számú Belgyógyá -

szati Klinikáján az akkor még gyer -

mek cipôben járó mûvesekezelés ke -

rült érdeklôdése középpontjába. A di a -

lízis valamennyi fajtáját tanulmá nyoz ta,

ismerte. Többször járt tanulmányúton

külföldön, még a nagyhírû Harwardra

is meghívták. Tapasztala tait itthon

kamatoztatta, mind a gya korlatban,

mind tudományos írásaiban.

A magyarországi nefrólogia aty ja -

ként, megteremtôjeként tiszteli a

szak ma, nemzetközileg is nagy elis -

me rés és tisztelet övezte, több tudo -

mányos szervezet tagjává választot-

ták, szakmai társaságok vezetôjeként

is eredményeket ért el Európa elsô di-

alízis központjának megalapítója volt.

– „Non stop” orvos volt – mondja a

fe leség, Judit asszony, aki e késôi

meg emlékezés idején is élénken em-

lékszik azokra az idôkre, mikor az ün-

nepek is munkával teltek férje számá -

ra, akár a hétköznapok.

– Nem volt szórakoztató partner a szó

köznapi értelmében – mondja –, hi -

szen programot szervezni elôre soha

nem lehetett vele, mert ha a beteg -

érdek azt kívánta, ha jött például egy

veseriadó, akkor az ünnepi vacsora -

asztaltól is felállt, és ment. Betegeit

név szerint ismerte, betegségük min-

den adatát, paraméterét fejbôl tudta.

Ha mégis akadt szabadideje, akkor a

szakkönyveket bújta. 

Judit asszony, aki nem az unatko -

zó professzorfeleségek életét élte Ta -

raba professzor mellett, hiszen önálló

mûvészi hivatása volt, elfogadta ezt az

orvosi szolgálattal járó életformát, és

igyekezett hozzá megfelelô, nyugodt

háttérországot biztosítani.

Ha Taraba professzor hallaná,

hogy egykori tanítványai, munkatár-

sai felsôfokokban beszélnek róla –

mi kor hatalmas tudását, elhivatottsá -

gát, a betegekhez fûzôdô kiváló kap -

csolatát, szenvedélyes munkaszerete -

Tetteiben él tovább Taraba professzor

Egy legenda hazatért
Személyesen sajnos nem ismertem, soha nem találkoztam vele. 

Mégis úgy tûnik, hogy régi ismerôs. Nem véletlenül, hiszen amerre jártam tollforgatóként az

elmúlt években munkám során, vesebetegek között, dialízis állomásokon, nefrológiai

osztályokon valahogy mindig elhangzott Dr. Taraba István neve. Betegek említették,

tanítványai hivatkoztak rá, egykor mellette dolgozó nôvérek hozták szóba. Nem kétséges szá-

momra, hogy rendkívüli, nagy tudású, karizmatikus egyéniség volt a korán elhunyt professzor.

E

Márta néni a 100. születésnapján
elárulta nekünk a hosszú élet titkát

tét di csérik emléktáblája avatásán a

Margit Kórházban –, talán elnézôen

mo solyogna. Szerény ember volt, de

olyan, akinek tartása, öntudata volt,

aki tudta, „van mire“ sze rénynek len -

nie. Nem a szavak embere volt, min -

dig tettei minôsítették.

Ahogy Polner Kálmán fôorvos, az

egykori Taraba tanítvány, a mûvese

ál lomás mai vezetôje elmondja, a

Mar git Kórház különösen sokat kö -

szönhet a nagy elôdnek, Taraba Ist -

vánnak. Az itt létrehozott nefrológiai

részleg fontos szívügye volt, vezetô-

jeként mindent elkövetett, hogy meg -

feleljen a betegigényeknek, itt hozta

létre a mai mûvese állomás elôdjét is.

Azt már nem érhette meg, hogy az

egykori dialízis állomás a legmaga -

sabb minôsítést elérve, mint Nephro -

logiai Centrum fogadja és lássa el a

rászoruló betegeket.

– Még 10 év kellene – mondta ha -

lálos ágyán, utolsó erejét össze szed ve

– em lékezik felesége. – Nagy tervei

vol tak a Margit Kórházban, ahol em-

léktáblát állított számára az utókor. 

Bár a kegyetlen halál élete teljé -

ben ragadta el, életmûve nem maradt

torzó, befejezték egykori tanítványai,

munkatársai, akik soha nem felejtet-

ték el akadályt nem ismerô el szánt -

ságát, és gyakran hangoztatott mon-

datát sem, ami egész életének ars po-

eticája volt: „A nehézségek arra valók,

hogy legyôzzük ôket.”

Az utódok megtanulták, megszív -

lelték, és eszerint cselekedtek. A mû -

vese állomás kiváló Nephrologiai

Cent rumként szolgálja a betegeket,

kórházi mûködtetésben megálmodó-

ja nevét viselve mostantól.

Madarassy István ötvös-szobrász -

mûvész alkotásán, a táblán örökre ott

áll dr. Taraba István professzor emlé -

ke. Az ünnepélyes névadáson sokan

tisztelegtek jelenlétükkel és méltató

szavaikkal a szakma képviselôi közül.

A legenda hazatért, mûvében él

tovább a Margit Kórház falai között.

Leopold Györgyi
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Tolnai Katalin a Szent László kór -

ház Diaverum Dialízis Állomásának

fõnõ vére.

Kislány kora óta vonzódik az

egész ségügyhöz, már alsó tagozatos

korában is vöröskereszt szakkörbe

járt. Hatodikos, amikor szülei meg -

kér dezik tõle, mi szeretne lenni? Min-

dez Advent idején történt, amikor is a

kis Katalin egy csillag alakú kará -

csony fadíszt készített, amelybe ezt

írta: „Gyerekorvos szeretnék lenni.”

Teltek múltak az évek, végül is a

már majdnem felnõtt Katalin a Kos-

suth Zsuzsa Egészségügyi Szak kö -

zépiskolába felvételizik, amit sikere-

sen elvégez. Akkoriban általános

ápo ló és asszisztenseket képeztek.

Határozott elképzelése volt, hogy

ezután egyetemre megy, de ez az

álom valahogy az utolsó pillanatban

másként alakult. Egy darabig bánta,

ma már úgy érzi, megtalálta számí -

tását. A szakközépiskola utolsó évé -

ben volt egy úgynevezett „dolgozó

toborzás”a Szent László Kórházba,

így került ide, jelenlegi munkahelyé re,

amelynek éppen huszonöt éve – azó-

ta szolgálja hûséggel a betegeket.

Végigjárva a szamárlétrát, tizenhárom

éve a fõnõvéri teendõket látja el.

– Ez a munkakör olyan tevékeny -

ség, mint egy családanyáé, csak itt

egy nagyobb famíliáról beszélhetünk

– kezdi a beszélgetést Katalin.– Reg -

gel beérkezvén megérdeklõdöm, me -

lyik beteggel mi történt, milyen ak-

tuális teendõk, elintéznivalók adód-

tak? A be tegek megkeresnek ügyes-

bajos dol gaikkal, kérdéseikkel, kéré-

seikkel. Ezek szerteágazóak lehetnek:

egész sé gi állapotukkal, kezeléssel,

diétával kapcsolatos kérdéseikkel,

szociális problémáikkal. A munkatár-

saimmal közösen próbáljuk a hoz-

zánk érkezõ kérdésekre, kérésekre a

legjobb meg oldást megtalálni. Szá-

mos dologra kell a fõnõvérnek figyel-

nie: környezet re, higiéniára, protokoll

szerint vég zett munkafolyamatokra,

orvosi utasí tá sok betartásának el-

lenõrzésére, mun kaeszközökre, be -

ren dezésekre, a nõvérek, a takarítók,

az ügyelet be osz tásának megszer -

vezésére. Dolgozóink folyamatos

szak mai képzésének megszervezése

is nagyon fontos te en dõ. Feladatom

az anyagrendelés, -beszerzés, áru át -

vétel, a különbözõ anya gokkal tör -

ténõ elszámolások, a bérszámfejtés-

sel, munkaüggyel kap csolatos ad-

minisztráció, az ISO mi nõ ségirá nyí -

tási rendszer mûködte té se és el-

lenõrzése, statisztikai adatok szol gál -

tatása tudományos és repre zentatív

felmérésekhez. Aztán ott van a be -

tegszállítás megszervezése, hi szen

sokfelõl járnak hozzánk betegek az

ország különféle területeirõl, meg kell

szervezni a szállításukat a különféle

mentõszolgálatokkal. Mondhatni; fe -

lelõsségteljes és szerteágazó a mun -

kaköröm.

– Hogyan került a fõnõvéri be osz -

tásba?

– Már a kezdetekben is a mû -

ve se állomáson dolgoztam a kórház

egy olyan belgyógyászati osztályán,

ahol egy egységen belül volt a fek -

võbeteg osztály, a dialízis, és hozzá

egy szubintenzív õrzõ, egy szakma i -

lag jól felkészült, demokratikus szel -

le mû, nagyon inspiráló közösség-

ben.

Még csak négy éve dolgoztam itt,

amikor az akkori fõnõvér megvá -

lasz tott helyettesének, s az állomás

privatizációja után pedig átadta a

stafétabotot. Nagyon megtisztelõ -

nek éreztem a felkérést, és nagy

lelkesedéssel vágtam bele. Közben

megszereztem a felnõtt szakápolói és

a nefrológiai szakápoló szak ké pesí -

téseket.

– Gondolom, a sokéves tapasztalat

nagy rutint hozott Önnek. Beszéljünk

most röviden a vérben keletkezõ sa -

lakanyag-termelõdésrõl?

– Itt elsõsorban az anyagcserét kell

említeni, amiben a veséknek van fon -

tos szerepe. Az anyagcsere folyama-

tok során a keletkezõ vizet és a szer -

vezet számára szükségtelen anyag -

csere végtermékeket, méreganya go -

kat szûrõként távolítja el a szerve -

zetbõl. Viszont a károsodott vese már

ezt nem tudja megtenni, a méreg -

anyagok beke rülnek a véráramba,

ami a problémát okozza.

– Mik azok a jelek, amelyek egyér -

telmûen veseproblémára utalnak? A

betegek hogyan kerülnek Önökhöz?

– Számos esetrõl lehet szó, egysze -

rû, banális dolgok is. Például kiderül-

het jogosítvány hosszabbításkor, vagy

a háziorvosi vizsgálat során vér- és vi -

ze letvizsgálattal. Ha mondjuk valaki

cu korbeteg, ez a kór bizony hajlamo -

sít vesebetegségre, sokszor a diabe -

to lógiai szakrendelésen mutatják ki,

ha megemelkedtek a vesefunkciós

ér té kek.

Több esetben fertõzõ hányás,

has menés diagnózissal kerülnek be a

betegek a László Kórház valamelyik

osztályára, és rutinvizsgálat során ki -

derül, hogy a tünetek mögött vese -

probléma áll. Sajnos, ekkor már leg -

többször akutan kell elkezdeni a dia -

lízis kezelést, nincs idõ gyógyszeres

te rápiával, diétával kitolni az idõt a di-

alízisig.

Nagyon fontos a prevenció! Aján-

latos mindenkinek évente legalább

egy szer vér- és vizeletvizsgálatot vé -

gez tetnie, hogy idõben kiderüljenek

az esetleges problémák. Vannak kü -

lön bözõ vírushordozó betegeink is,

akiket a mûvese állomásokon érvény-

ben lévõ szabályzat miatt a mi állo -

másunkon dializálunk. Ezeknek a be -

tegeknek a mûvesekezelés mellett a

vírushordozó állapot miatt elõforduló

panaszait, tüneteit is kezeljük.

– Hogyan kezdõdik a beteg mûvese

kezelése?

– Ha a kivizsgálások során eldõlt,

hogy a betegnek dialízisre van szük -

sé ge, felkészítjük õt a kezelésre. A

mû vesekezelés hatékonyságának fel -

tétele a megfelelõ vérhozam. Ennek

biztosításához az érsebész kialakít a

beteg karján egy úgynevezett Cimino-

fisztulát, ahol egy érösszeköttetést lé -

tesít az artéria és a véna között, így a

fokozott nyomás átterjed a vénára,

azt kitágítja, és ez által könnyebben

szúrhatóvá válik, biztosítja a megfe -

lelõ véráramlást. Ha az idõ rövidsége

miatt, vagy egyéb érproblémák miatt

ez nem lehetséges, akkor beültetésre

kerül a nyaki vénába egy kanül, s

ezen keresztül tudjuk a dialízis ke -

zelést megkezdeni. 

Nagyon fontos, hogy mindent

meg beszéljünk a be teggel. Megis -

mer tetjük vele magát a mûvese ál-

lomás épületét, a gépeket, bemutat -

juk õt a régebbi betegeknek, megis-

meri az orvosokat, nõvéreket, akik

majd kezelni fogják, megbeszél jük ve -

le a gyógyszeres terápiát, pontosan

tá jékoztatjuk, hogyan történik a ke ze -

lés. Megbeszéljük vele, hogyan jár

majd kezelésre, mely kezelési idõpon-

tok a legideálisabbak számára.

Fontos, hogy figyeljünk arra, hogy a

beteg minél zökkenõmentesebben

tudja ezt az életformát beilleszteni az

addigi életvitelébe.

Van olyan eset is, amikor más kór -

házból kerül hozzánk a beteg, ekkor

kiderülhet az is, hogy vírus-hordozó,

vagy valamilyen más jellegû fertõzõ-

betegsége van. A hozzánk irányítot-

takkal eleinte egy picit nehezebb dol-

gunk van, ugyanis õk már meg szok -

ták az elõzõ helyet, így aztán a válto -

zásnak nem annyira szoktak örülni.

De igyekszünk mindig maximálisan a

betegek bizalmát elnyerni, megnyug-

tatni õket. 

Vannak olyan betegeink is, akik tíz-

húsz éve járnak hozzánk dialízis ke -

zelésre, már-már családtagként avat-

nak be minket a családi hátterükbe,

megosztják velünk örömüket-bána -

tukat. Megtudjuk például, hogy „Mari

néninek” unokája született, vagy épp

mit fõzött tegnap. 

A lényeg az, hogy a beteg mentálisan

is jól érezze magát.

Putnoki A. Dávid

Huszonöt éve 
a gyógyítás szolgálatában
Huszonöt éve 
a gyógyítás szolgálatában

Tolnai Katalin fõnõvér 
irodai munka közben

Benus Lászlót a Gambro legújabb
gépére kötötték

A 86 éves Ilonka néni nyolc éve jár
dialízisre

Jakubovics Péter mûvese-kezelése
még csak másfél éve tart

Betegek a kezelõben
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francia volt. Technikus nem utazott

a hajón, de induláskor ellenõrizte a

gépeket  és kérhettünk segítséget,

ha kikötött a hajó. De semmi prob-

léma nem volt. Minden gépnek kü -

lön vízrendszere volt, ami tisztított

óceánvizet használt. 

– Milyen volt az elsõ találkozás a

betegekkel?

– Kicsit féltem, hogy fogjuk meg -

ér teni egymást, de minden gördülé -

kenyen ment. Volt amerikai, spa -

nyol, olasz és angol betegünk. Az

an gol hölggyel és férjével össze is

barátkoztam, dialízisen kívül is sok

idõt töltöttünk együtt, beszélget-

tünk.

– Volt idõd kipróbálni a hajó nyúj-

totta szolgáltatásokat? A kikötõkben

elhagyhattátok a hajót?

– Igen, vendégként kezeltek ben-

nünket is. Ugyanolyan vendégkár-

tyánk volt, mint minden fizetõ utas-

nak, a hajó összes szolgáltatását

hasz nálhattuk. A kikötõkben mi is

ki szállhattunk. A kezeléseket úgy

szer vezték meg, hogy tengeren töl -

tött napon legyenek, kikötõi napo -

kon kora reggel vagy csak este volt

kezelés. Kaptunk mindhárman csi-

pogót, és mi is megnéztük a neveze -

tességeket, ahol lehetõségünk adó-

dott erre.

Pár nap után éreztem, hogy mi-

lyen szerencsés vagyok. Megálltunk

Barcelonában, Casablancában,

Lan zarotén, Tenerifén, Madeirán,

Malagán. Olyan helyekre jutottam

el, ahová eddig soha és a közel -

jövõben nem is tudtam volna.

– Találkoztál magyarokkal a ha-

jón?

– Igen, például ahogy belépsz a

hajóba a második szinten, a hajó

legnagyobb bárjában az Ökrös test -

vérek zenéltek. A masszõr is magyar

volt. Én öt magyar házaspárral ta -

lálkoztam, de biztos voltak többen is

egy ekkora hajón.

– Vállalnád máskor is, hogy elmész

egy hajóútra dolgozni?

– Mindenképpen. Életem eddigi

legnagyobb kalandja volt, mintha

egy filmbe vagy utazási katalógusba

csöppentem volna.

– Mi volt a legjobb és – ha volt

ilyen – a legrosszabb a hajóút

során?

– A legjobb? Az, hogy jelentkez -

tem. Mint ahogy mondtam, életre

szóló kaland volt volt. A legrosszabb

az volt, hogy ezt az élményt nem

tudtam egy közeli hozzátartozóm-

mal, barátommal sem megosztani.

Jártam sok gyönyörû helyen és

sokszor azon kaptam magam, hogy

hazatelefonálok, hogy milyen gyö -

nyö rûséget látok. Ez aztán a telefon-

számlámon meg is látszott…

Ha ismét adódik lehetõség, szí -

vesen mennék, és csak ajánlani tu-

dom a nõvéreknek. Alap angol tu -

dással – de franciával még jobban –

el lehet boldogulni. 

A mun ka ugyanaz, sok szabadidõ -

vel. A hajóút végén a doktornõ

mondta is, hogy a Fresenius hálózat

nõvérei a legjobbak a világon, soha

nem csalódott bennük.

Egyszóval: Nõvérnek és betegeknek

is egyaránt ajánlom, hogy ha meg -

teheti, hogy egy ilyen úton részt ve-

gyen, ne hagyja ki.

2011-ben a Fresenius Holiday

Dialysis International ismét több

utat indít. Dialízis lehetõség több

útvonalon is van, mint pl: Egyiptom

– Törökország és Izrael érintésével,

Spanyolország. Portugália-Marokkó

útvonalon, Balti-tengeri körút, ha-

jóút a Norvég Fjordokhoz és több-

ször indul a meditárrán hajóút, ahol

Vass Erika is volt.

Ha az utakkal kapcsolatban rész -

letesebb információt szeretnének

kapni, érdeklõdjenek a Fresenius

budapesti központjában Horváth

Emõkénél a 439-2243-as számon,

vagy az emoke.horvath@fmc-ag.com

email címen.

Horváth Emõke

Dialízis egy óceánjáró fedélzetén

2010. augusztusában segítséget kért tõlünk a Fresenius németországi központja.
Angolul alapfokon tudó, vállalkozó kedvû nõvéreket kerestek 9-12 napos utakra,
akik szeretnének egy óceánjáró fedélzetén dolgozni. Ugyan a munkáért külön

fizetés nem jár, de nem is dolgozóként kezelik a nõvéreket a hajón.

z üres nõvéri helyekre ha -

mar lecsaptak a Fresenius

nemzetközi hálózatának

dol gozói, köztük egy magyar nõvér

is, Vass Erika Egerbõl.

Erika szeptember 10-én indult

Sa vonából, Olaszországból egy 12

napos útra a Costa Cruises egyik

legújabb, 2009-ben épült Costa Lu-

minosa nevû hajóján. 

– Milyen érzésekkel indultál útnak?

– Miután boldogan jelentkeztem,

elbizonytalanodtam. „Meg fogok-e

fe lelni? És ha nem is tudok olyan jól

angolul, és nem értenek meg? Mit

csinálok, ha nem tudom megértetni

magam? Egyáltalán odatalálok?”

Így indultam el a repülõtérre.

Min dent tökéletesen megszerveztek,

megküldték a Milánóba szóló repü -

lõ jegyemet, megszervezték a transz -

fert, még a kabinom számát is meg-

mondták elõre, megkaptam a velem

együtt lakó két francia nõvér elér -

hetõségét is. A milánói repülõtéren

– miközben kerestem a Costa

képviselõjét – magyar hangokat hal-

lottam. Kiderült, hogy egy pár szin-

tén erre a hajóútra igyekszik. Ekkor

nyugodtam meg igazán, hogy nem

leszek egyedül.

A hajó minden várakozásomat

fe lülmúlta, hatalmas volt! 1130 ka -

bin, 16 fedélzet, 4 étterem, szín-

házterem, bevásárló utca, meden -

cék, napozóteraszok, kaszinó – még

futópálya is volt. Mi, dializáló nõvé -

rek nem a személyzet számára fenn -

tartott részen kaptunk helyet, ha -

nem rendes, fizetô vendégek által

használt ablakos kabint kaptunk a

második fedélzeten.

– Ha jól tudom, a hajón külön kór -

ház részleg mûködik, oda fordulhat

mindenki kisebb-nagyobb problé -

máival, mint pl: tengeribetegség.

– Igen, volt egy külön kórház rész-

leg, bár hála Istennek itt nem lát-

tunk túl nagy betegforgalmat. A ten-

geribetegség már egy más kérdés.

Az elsõ pár napban meg kell szokni,

van, akinek ez nem ment és gyo -

morproblémákkal küszködött. Mivel

a mi kabinunk a második szinten

volt, nem éreztük annyira a hajó ki -

lengését, még álomba is ringatott.

De voltam a nyolcadik szinten egy

magyar pár kabinjában, ahol le kel-

lett ülnöm, mert állva annyira érez -

hetõ volt a hajó mozgása.

– Különbözött valamiben maga a

dialízis folyamata? Volt, amit más -

kép pen kellett csinálni, mint aho gy

itthon megszoktad?

– Nem igazán. Összesen 12 bete -

günk volt, akiknek az orvosi papírjait

már egy héttel az út elõtt megkap-

tuk. Hárman voltunk nõvérek, két

francia lány és én. A doktornõ is

A

A káprázatos Costa Luminosa
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2010-ben az ír fõváros, Dublin

adott otthont a 39. EDTNA ERCA

Nemzetközi Konferenciának. A rend-

szerint õsszel megrendezésre kerülõ –

európai dialízis és transzplantációs

nõvérek találkozójaként ismert ren-

dezvény –, mára már a szakterület

dolgozóinak világtalálkozójává nõtte

ki magát. Az évenkénti gyakorisággal,

mindig más európai országban szer -

vezett néhány nap rendkívüli lehetõ -

sé get ad a nemzetek dialízis és transz-

plantáció területén dolgozó szakem-

berei számára. A résztvevõk minde -

gyi ke számos területen válogathat

szakmai érdeklõdésének és nyelvtu -

dá sának megfelelõen. Le hetõség van

az aktuális szakmai kér   dések megvi-

tatására, és a gyakorlati terület újdon-

ságainak bemutatá sára is, poszter

vagy elõadás formájában.

Azt, hogy mennyire nemzetközi és

nagyszabású ez a rendezvény, jól

reprezentálja néhány számadat. 54 ál-

lam közel 1500 regisztrált résztvevõje

volt jelen az õszi konferencián, akik a

világ öt földrészérõl érkeztek Dublin-

ba. A résztvevõk közel 10%-a poszter

elõadással készült. A 142 munkát a

kongresszusi központ egyik termében

állították ki. Tudományos kutató-

munkájuk eredményeit sokan szóbeli

prezentációval mutatták be, a 81 an-

gol nyelvû – ez a konferencia hivata-

los nyelve – elõadás 34 különbözõ té-

maszekcióban hangzott el.

A szakkiállításon a legmodernebb

dialízis technikai fejlesztések kerültek

bemutatásra. Az interaktív workshopo -

 kon pedig a legújabb gyakorlati prak -

ti kák megvitatására, elsajátí tá sá ra

nyílt alkalma az érdeklõdõ résztve -

võknek. A dublini konfe rencia jelszava

„Tegyünk közös lépé seket az ok ta tás

és innováció terüle tén a vesebeteg el-

látásban!”  azt hang súlyozta, hogy a

ve sebeteg ellá tás mi nõségi elõmoz -

dításában nagy sze repe lehet az ápo -

lók folyamatos szakmai fejlõdésének,

és a legjobb gya korlati módszerek al-

kalmazásának.

A magyarországi B. Braun Avitum

Dialízis hálózatból 13 poszter és 1

szó  beli elõadással mutatkoztunk be,

és tettük közkinccsé a hazai dialízis el-

látás jelenlegi ápolói eredményeit. 

Az elmúlt évek számos poszter

prezentációja bizonyította, hogy szak-

mailag felkészültek vagyunk, nemzet -

közi szinten is megálljuk a helyünket.

A fejlõdés iránya, hogy mindezt ma -

gas színvonalú szóbeli elõadások ke -

retében is bizonyítsuk.

Én magam 20 éve dolgozom a

veszprémi dialízis központban dializá -

ló nõvérként, és közel 10 éve veszek

részt hasi dializált betegek gondozá -

sá ban. Több nemzetközi konferenciá -

ra készítettem poszter elõadást, és

számos hazai konferencián, tovább -

kép zésen vettem részt elõadóként.

2010-ben vállalkoztam elõször arra,

hogy angol nyelven dolgozzam fel és

prezentáljam szóban is a legújabb ku-

tatási eredményeinket. Miután a kon-

ferencia tudományos bíráló bizottsá-

ga elfogadta az elõadásom összefog -

lalóját, komolyan vettem a felkészü -

lést. Nagyon sok idõt és energiát fek-

tettem mind a szakmai, mind a szak-

mai nyelvi tudásom fejleszté sébe. Az

eredmény nem maradt el, a sikeres

felkészülés után az írek híres optimiz-

musával, nyugodtságával életem leg -

jobb elõadását produkáltam. A saját

elvárásaimnak maximálisan sikerült

megfelelnem, és nagyon büszke va -

gyok arra, hogy pozitív visszajelzé se -

ket kaptam a szakma hazai és kül föl-

di képviselõinek részérõl. Egy ilyen

sikerélmény nagyon motiváló, és

további tanulásra és tudományos

munkákra ösztönöz.

A konferencia az idén is számos új

témával foglalkozott.

Nagy hangsúlyt kapott az otthon vé -

gezhetõ ún. home-dialízis. Az inté zeti

di alízis mellett alkalmazott módszer

egyre nagyobb teret nyer világszerte.

Ennek oka egyrészt a vesepótló ke -

zelésre szoruló betegek számának ro-

hamos növekedése, és az ebbõl fa -

kadó várható ellátási nehézség, más-

részt – örvendetes módon – a be te -

gek részérõl jelentkezõ igény. Az ön -

kezelõ betegek szemlélete, betegsé -

gükhöz való viszonyulása minden -

képp példaértékû. 

A szakemberek által kontrollált, de

mindemellett nagyfokú önállóságot,

és felelõsséget igénylõ, önmenedzselt

kezelési módokkal, jó életminõség-

ben megélt éveket nyerhetnek a diali -

zált betegek. Ezek az elõnyök egyrészt

a méregtelenítés és a folyadékelvonás

folyamatosságából, kíméletességé -

bõl, másrészt a kötelezõ, nagyon ala-

pos betegoktatás hosszú távú elõ nye -

ibõl adódnak. Hazánkban az ott honi

dialízis egyelõre a peritoneális (ha si)

dialízis formájában valósulhat meg,

amely kezelési móddal kapcsolatosan

a B. Braun hálózaton belül nagyon

ked vezõ tapasztalataink vannak.

Több szó esett a konferencián a szív-

és érrendszeri betegségek megelõzé -

sének lehetõségeirõl. Nem új a felis-

merés, hogy a vesebeteg emberek ér-

rendszere mennyi veszélynek van ki -

téve, de a szövõdmények kivédé sé -

nek számos új aspektusa ismert és al-

kalmazott az ápolói munkában is.

Az én elõadásom is e témakörhöz

kapcsolódott: A krónikus fogászati

gó cok felszámolása kedvezõ hatással

lehet a szív- és érrendszer állapotára.

Ezt a megállapítást egy kisebb beteg -

csoporton végzett vizsgálattal, a meg-

mért laboratóriumi paraméterek

követése során tudtuk pozitívan visz -

szaigazolni.

Az öt nap alatt volt alkalmunk

betekinteni az Ír fõváros mindennapi

életébe is. Íme, néhány érdekesség a

sok közül: 

A „Zöld Sziget”-ként is emlegetett

ország legnagyobb, vidékies jellegét

mai napig megõrzõ városa a Liffey fo -

lyó két partján terül el. 

Az ír õslakosok nagyon vallásosak, és

hagyományõrzõk. A városban sétál-

va, az üzletekbe betérve lépten-nyo -

mon valamilyen vallási, vagy hagyo -

mányõrzõ relikviába botlottunk. Az

or szág fõ jelképe, a háromlevelû lóhe -

re is vallási eredetû. Szent Patrik, az

írek nemzeti szentje a legenda szerint

e szimbólum segítségével igyekezett

megértetni híveivel a szentháromság

lényegét. 

Másik nemzeti jelképük, a hárfa –

nem zeti címerükben és az euró ér-

méiken is fellelhetõ szimbó lum – elá -

rulja, hogy a zene mennyire fontos az

itt élõ emberek számára. A legen dás

ír kocsmák, pub-ok elképzelhe tetle nek

élõ muzsikát játszó zeneka rok nél kül.

A mai kortárs, modern ze né szek mel-

lett a népzenét játszó mu zsikusok is

szép számmal voltak hallhatóak.

S ha már a pubokról tettem emlí -

tést, nem maradhat ki az ország fo -

lyé kony fekete kenyere, a számunkra

unikálisnak számító fekete csoda, a

Guinness sem. Ez a sör jellegzetes fe -

kete színét, kesernyés, de kellemesen

selymes ízét a pörkölt árpának, malá -

tának és a titkos receptnek köszön-

heti. Az írek nemzeti italát, amelyet

Arthur Guinness az 1770-es években

alkotott, az akkori receptúra szerint

készítik ma is. Gyártásának történetét

az ötemeletes Guinness store housba

látogatva ismerhettük meg, ahol saját

magunk által csapolt, utánozhatatlan

aromájú, friss sört kóstolgathattunk.

A városnézõ séták során felkeres -

tük a gótikus Christ Church Cathed -

ral-t és a St. Patrics’s Cathedral-t,

ahol az altemplomokban elhelyezett

kanapékon pihenve élvezhettük az õsi

katedrálisok középkori hangulatát. 

Barangolásaink során ellátogat-

tunk G. Bernard Shaw szülõházához

is. Kevésbé ismert, hogy a híres drá-

maíró behatóan foglalkozott a ma -

gyar nyelv elemzésével. Egyik nyi-

latkozatában ezt a megállapítást tette:

„…Bátran kijelenthetem, hogy miu -

tán évekig tanulmányoztam a ma gyar

nyelvet, meggyõzõdésemmé vált: ha

a magyar lett volna az anyanyelvem,

az életmûvem sokkal értékesebb le -

he tett volna.” 

G. B. Shaw végül is nem tanult

meg magyarul. Így nyelvünk sajnos

nem lett világszerte ismert, ezért ne -

künk kell megtanulnunk a nem zet -

közi konferenciák nyelvén, hogy ily

mó don is tudjuk öregbíteni a világ

elõtt a magyar ápolók szakmai hír -

nevét. 

Befejezésül ezúton mondok kö -

szö netet mindazoknak – dr. Mácsai

Emíliának külön –, akik segítették a

felkészülésemet, lehetõvé tették és tá-

mogatták a dublini konferenciára való

kijutásomat.

Dialízisrõl 
G. B. Shaw szülõföldjén

n

Tölgyesi Katalin élménybeszámolója 
a 39. EDTNA-ERCA nemzetközi konferenciáról

A konferenciaközpont izgalmas épülete

Pinenés az ebédszünetben

Dublin jellegzetes, színes kapui
többnyire kis elôkertekbôl nyílnak

Tipikus pub-bejárat 
a híres Temple Bar negyedben

1716



Hosszú évek óta megszokott,

hogy a B.Braun Avitum Zrt. dialízis ál-

lomásain mûködõ vesebeteg egyesü -

letek vezetõinek karácsony elõtt meg -

hívót kézbesít a postás. Ünnepi talál -

kozóra és ebédre várják a cég vezetõi

a betegek képviselõit, hogy tájékoz-

tassák õket az elmúlt év eredmé -

nyeirõl, az elõttük álló esztendõ kilá -

tá sairól. Továbbá, hogy meghallgas -

sák a vesebeteg emberek érdek -

képviseletét ellátó vezetõk javaslatait.      

Ahogy az utóbbi években mindig,

a XI. kerületi, Halmi utcai Aesculap

Akadémia tanács terme adott ott hont

a rendezvénynek.

2010 utolsó hónapja kemény téllel

köszöntött be, ennek ellenére decem-

ber 3-án az ország számos ré szé bõl

érkeztek vendégek. Karácsonyi han -

gulatú terített asz ta lok fogadták õket.

Horn Péter vezérigazgató beszé -

dé ben kihangsúlyozta, hogy a gaz-

dasági nehézségek dacára a B.Braun

Avitum Zrt. dialízis állomásain kezelt

betegek 2011-ben is európai színvo -

nalú ellátást fognak kapni. Erre sze -

mélyes garanciát vállalt. 

Tájékoztatta a jelenlévõket a cég 18

dialízis állo másán lefolytatott vizsgála-

tokról, amelyeket 2010-ben végeztek

a minõség javítása érdekében. A ve -

zérigazgató örömmel számolt be ar-

ról, hogy a B.Braun Avitum Hungary

Zrt. elnyerte a Quality Tournament

fõdíját a Közép-Kelet Európai orszá-

gok 6. minõségi versenyén. A szép

eredményért köszönetet mondott a

cég valamennyi, közel 1500 munka -

társának. 

Ádám Aurél, a Vesebetegek Egye -

sületeinek Országos Szövetsége elnö -

ke is méltatta a B.Braun cég erõfeszí -

téseit. A karácsonyi ebédre eljött Fa -

bók József, a cég korábbi vezér igaz -

gatója, jelenlegi tanácsadója, és

Gyöngyösi György is. Jó volt velük

találkozni és felidézni a kezdeteket és

az eltelt 20 év sikereit. 

A nap egyik fénypontja volt a

2010. évi VIRGA ÁGNES-díjak átadása.

Az idén is két nõvér, Nagy Zoltánné és

Moga Istvánné vehette át a cég egy -

kori dolgozójáról elnevezett kitünte -

tést. (Virga Ágnes autóbalesetben fia -

talon hunyt el, szakmai és emberi

kva litásai példaként szolgálnak ma is

kollégáinak.)   

A beszédeket követõen az ünnepi

jókívánságok mellé pezsgõ pukkant

és koccantak a poharak, majd a fino -

mabbnál finomabb enni- és inniva -

lókból választhattak a résztvevõk.

Ebéd után az asztaloknál folytatódtak

a beszélgetések. A szokásos aján dék

sem maradt el. Ahogy a B.Braun Avi-

tum valamennyi dialízis állomásán, a

karácsonyi ebéd re meg hívottak is

elegáns utazótás kát kaptak ajándék-

ba az idén. 

A meghitt karácsonyi légkörben

el töltött néhány óra feledtette a vese-

betegséggel együtt járó gondokat,

felüdülést és kikapcsolódást nyújtott

valamennyi vendégnek. 

Régi, szép hagyo -

mány, hogy évzáró ren-

dezvényén a B.Braun Avi-

tum Hungary Egészségü-

gyi Szolgáltató Zrt. két

munkatársát kitünteti a

VIRGA ÁGNES emlékérem-

mel. Ám az eddig meg -

szo kottaktól eltérõen az

idén nem fõnõvérek ré -

sze sültek az elismerésben,

hanem „csak egyszerû”

nõ vérek.

Valóban egyszerûek?! 

Mert ez a jelzõ nem igazán illik a

nyíregyházi Nagy Zoltánnéra. Erzsike

35 éve kötötte össze életét az egész -

ségüggyel, az I. Belgyógyászati osztá-

lyon kezdte az embertpróbáló nõvéri

munkát. Majd férjhez ment, s hama -

ro san megszületett két gyermeke,

And rea és Zoltán. Amikor letelt a gyer -

mekgondozási idõ, visszatért mun ka -

helyére, ám már a mûvese osztályra. 

– Miért éppen a mûvesét választot-

tam? Elsõsorban az ideális munkabe -

 osztás miatt. A másik fõ érv az volt,

hogy ezen az osztályon híresen jó gár-

da dolgozott, s dolgozik ma is. Én is

közéjük szerettem volna tartozni.

Ehhez persze tanulnom is kellett.

Elvégeztem a nefrológiai szakápolói

tanfolyamot, jelenleg kompetencia

fe lelõsként én foglalkozom a betege-

dukációval. A betegekkel már a gon-

dozási idõ alatt kapcsolatba lépek, de

felvilágosító-oktató munkám tovább

folytatódik a dialízis alatt is. 

Nagyon érdekes, színes munka. Úgy

tûnik, látható is, hogy nagyon sze re -

tem ezt a hivatást, mert Szegedi fõor-

vos elárulta, hogy két dolgozót felter-

jesztettek a VIRGA ÁGNES díjra, s az

egyik én vagyok. Gondolhatja, meny -

nyire meglepõdtem! Természetesen,

nagyon izgultam, de kishitû voltam,

gondolni sem mertem, hogy én le -

szek a díjazott. Most szóhoz se tudok

jutni a meghatódottságtól. 

Moga Istvánné Tatabányán dolgo-

zik. Õ sem most kezdte a nõvérke -

dést, 29 éve választotta hivatásul ezt a

szakmát. Dolgozott az idegosztályon,

az intenzíven, majd a gyerekek szüle -

tése után a mûvese osztályra kérte

magát.

– Édesapám vesebeteg volt. Olyan

misztikusnak tartottam ezt a beteg sé -

get, no és a mûvese állomást. Úgy

gon doltam, ideje megismerni kö ze -

lebbrõl az egészségügynek ezt az á -

gát. 7 éve itt vagyok. 

Természetesen nekem is sokat kellett

tanulnom, szinte együtt koptattam a

padot a gyerekeimmel, Diánával és

Ádámmal. A nagylányom már fõis ko -

lás, a fiam még gimnazista. Idõköz -

ben elváltam; igaz, nem könnyû, de

jól megvagyunk így hárman. A mun -

kám során sok érdekes emberrel is-

merkedem meg, sok tapasztalatot

szer zek. Ezért is tartok

elõadásokat a hemodia -

lízisben részt vevõk kiégési

gondjairól. Nagy kihívás

ez egy szakápolónak.

– De azért másutt is ki

akarta próbálni magát?

– Valóban, szeretem a ki-

hívásokat. Elvégeztem

egy speciális mentõ kur -

zust, s beléptem egy vízi

mentõ csapatba. Majd je-

lentkeztem a Vöröskereszt

nemzetközi csapatába.

Így kerültem el a katasztrófavédel-

mi brigáddal a földrengés sújtotta

Ha itiba. Az egyik menekülttáborban

dolgoztam, az ellátásban segítettem.

– Sok nõvér volt a csapatban?

– Nem, egyedül én voltam nõ. De ez

sokszor kifejezetten elõny volt. Job-

ban szót tudtam érteni az asszo -

nyokkal.

– Mennyi ideig volt a katasztró-

favédelemmel Haitiban?

– Csapatunkat 11 nap után új önkén -

tes brigád váltotta fel. Hazajöttem, s

már itthon döbbentem rá, hogy mit is

csináltam. Ott, a rettenetes hajrában

még gondolkodni sem volt idõnk. 

Itthon végre értékelni tudtam, hogy

hol is élek. 

– Haitiban végzett hihetetlen mun -

kájáért Bátorságért érdemjellel tün-

tették ki, mely elismerést az Egész -

ségügyi Minisztériumban vett át. Úgy

látszik, ez az éve a kitüntetésekrõl

szól…

– Igen. Nagyon boldog vagyok. Szinte

el sem hiszem, hogy egyszerû nõvér -

ként idáig juthattam.

-dunay-

A hagyomány folytatódik Két „egyszerû” nõvér

B.Zs.
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Színes, eleven, gyermekzsivajtól hangos a patinás épü -

let – a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinikájának

Vesepavilonja – azon a reggelen, amikor az öt Pacsirta ut-

cai gyermekklinika jogutódjának tartott intézménybe ér -

kezek. Vendéglátóm, Dr. Sallay Péter egyetemi adjunktus,

szaktanácsadó, még elfoglalt, addig körülnézek. 

A polcokon sok-sok könyv, játék, gyerekrajzok, és gyer-

mekek által készített tárgyak sorakoznak. Az egyik ablakon

hét hóember papírból kivágva, kiszínezve szépen. Kará -

csonyi hangulatot árasztanak a feldíszített karácsonyfák,

fali díszek, girlandok. 

Az egyik falon a „Csodalámpa, Óhaj -Sóhaj Kívánságtel-

jesítõ Alapítvány” hírei között érdekes cikket fedezek fel. A

lényege az, hogy Kakas Krisztina szeretett volna részt ven-

ni kedvenc sorozata, a „Jóban, rosszban” forgatásán.

Az alapítvány segítségével ez összejött neki. A forgatáson

Gesztesi Károly színész, a sorozat egyik szereplõje kísérte

végig. A látogatásra a koronát az tette fel, hogy egy rövid

jelenetben Kakas Krisztina is szerepet kapott.

Közben megérkezik Dr. Sallay Péter. A gyermek dialí -

zissel 1985-tõl foglalkoznak ezen az osztályon, hallom tõ -

le. Nincs sok az országban: Szegeden, Pécsett, Debrecen-

ben és Miskolcon mûködik ilyen osztály még. Az elmúlt 25

évben számtalan, ma már legendásnak tûnõ eset történt

az intézmény életében. Ott van mindjárt a Kapuvárról ide

járó két gyermek közül az egyik esete a szállítókkal. 

A gyerkõc olyan eleven volt, hogy a gépkocsivezetõ vicce-

sen azt mondta, inkább odaadja neki az egyik veséjét,

hogy ne kelljen oly gyakran szállítania az ördögfiókát…

persze erre nem volt szükség, mert kapott vesét mástól a

gyerek.

Aztán ott van az akkor még ellátatlan erdélyiek esete,

akik közül sokan bent is laktak itt, sõt, úgy kellett kikö nyö -

rögni nekik a TAJ számot is, mert pénzük sem volt az el-

látásra. Még a forradalom elõtti idõkrõl beszélünk. Így le -

he tett számukra biztosítani a transzplantációt is sok eset-

ben. Többen a gyerekek szülei közül áttelepültek, hogy

biztosítva legyen gyermekük szakszerû kezelése. A Segítõ

Jobb Alapítvány rengeteg munkával, empátiával állt mel-

lettük, tette a legszebb dolgot: segített, ahol csak tudott.

Ez a hely lett bizonyos értelemben az otthonuk is, mert

nemcsak a transzplantációt, vagy a dialízist, hanem kórter-

meivel a szállást is jelentette, hiszen 12 ágyuk is van. Min-

den egy helyen: kórház, kollégium, ahonnan iskolába jár-

tak, és ahová visszatérhettek, ahol dialízist kaptak és sze -

retet is. Az elmúlt 25 év alatt a dialízissel kezeltek száma

meghaladja a 150 gyermeket. Jelentõs részük transzplan-

tált lett. Sokan már kinõtték a gyermekkort, de ragaszkod-

nak az itteni ellátáshoz, és mivel a szabályozás nem jelöl

meg korhatárt, ide járnak vissza a kontrollra is. 

Budapest jó közlekedési lehetõségei miatt is itt van a

legtöbb veseproblémával jelentkezõ gyerek kezelése az

országban.

Jelenleg 18 fõ vesz részt dialízisben, közülük 10 hasi-,

8 pedig hemodialízisben részesül. A legfiatalabbak két alig

egy éves csecsemõ, hárman pedig már túl vannak a 18.

életévükön. A különbözõ társadalmi csoportokból, réte -

gek bõl érkezõk érzékenyek a bánásmódra, ezért nagy

gon dossággal kell eljárniuk az orvosoknak, a szakápolók-

nak, az asszisztenseknek egyaránt. 

Sok a szociális teendõ is, hiszen a családi pótlék, a köz-

gyógyellátás igazolása is a feladatok sorát gyarapítja.

Miközben beszélgettünk, sokszor kopogtak Dr Sallay

Péter ajtaján. Mindannyiszor harsányan adta tudtára a jö -

ve vénynek, hogy bejöhet. Hol aláírnivalót, hol csak ta ná -

csot kérni, máskor gyógyszert íratni jöttek a munkatársak,

a gyerekek anyukái. Mindenkivel egyformán kedvesen

bánt, jól látszott, amit a telefonban is érzékeltem a találko -

zó idõpontját egyeztetve, hogy a határozott, kellemes or -

gá  numú hang tulajdonosa érti a dolgát, átérzi kis pácien-

sei és szüleik gondját-baját, és készséggel cselekszik értük

a mindennapokban. Szóval: jó ember.

Timár Mátyás

– Kislányomnak, Komlós Alexandrá-

nak már a születésekor gondot jelen-

tett, hogy bal oldali vesecsõ szûkület-

tel jött a világra – mondja édesanyja,

Lenkey Zsuzsanna. A mama a „szó-

vivõ”, mivel a kislányt alig lehet szóra

bírni. – Rendszeresen jártunk kont -

roll vizsgálatokra, ennek ellenére kété -

ves korában visszafolyás következett

be, meg kellett mûteni. Ezt követõen

2 évig úgy tûnt, hogy minden rend-

ben van. De addigra újból kialakult a

vese csõ szûkület.

Az édesanya elmeséli, hogy a házi -

orvos kétnaponta mérte Alexandra

vér nyomását, sajnos az mégsem

csök kent 140 alá! Ez rendkívül ma gas

egy 6 éves kislánynál. 

– Újabb vizsgálatok következtek. Az

alapos vizsgálat kétoldali veseelégte-

lenséget állapított meg – szögezi le az

édesanya. – Gyógyszereket kapott a

gyermek, hogy a vérnyomását és a

veséjét normális mûködésre bírják.

A történet tovább folytatódott:

2008 elején elkezdték a hasi dialízist.

Másfél évig végezték, amikor 2009.

szeptember 23-án veseriadó jelezte,

itt a megváltás, jöhet az új vese. Igen

ám, de a 21 éves fiatalember beül-

tetett veséje túl nagy volt Alexandrá-

nak. Újból kivették, kitakarították, de

mégsem mûködött. 

Így hát nem volt más lehetõség, me -

gint csak várni kellett…

– S eljött az újabb veseriadó: 2010.

szeptember 5-én egy 12 éves kislány

veséjét ültették be Alexandrának, ami

már a mûtét közben beindult, hála Is-

tennek! – hallom Lenkey Zsuzsan-

nától.

Azóta 3 hónap telt el, s minden

rendben van! Alexandra a tanulmá -

nyaival sem maradt el, aminek örül is,

mert amikor nem mehetett azonnal

iskolába, pityergett, hiányzottak a

meg szo kott társak, a közösség, a csi -

csergés, a feladatok sora, amit nap,

nap után kapnak társaival. 

– Úgy tûnik, lassacskán visszatér min-

den a normális kerékvágásba! –

mond ja mosolyogva az édesanya.

T.M.

ALEXANDRA, aki születése óta küzd

Látogatóban a Bókay utcai Vesepavilonban

A NÉVADÓHOZ:
Semmelweishez méltó módon dolgozna
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A Szent István Kórház Fresenius

Mûvese állomásán mûködô Dél- Pesti

Vesebetegek Egyesülete hosszú évek

óta nyolcnapos üdülést szervez a be -

tegek részére. 

Járjuk szép hazánk csodálatos tá-

jait, felfedezzük a városok, falvak ne -

ve zetes épületeit, s mind eközben egy

igazi kis közösséggé formálódtunk az

évek folyamán. 

Sok emléket ôrzünk az eddigi

prog ramjainkról. 

Hol is jártunk eddig? Debrecen,

Sátoraljaújhely, Gyula, Barcs, Sziget -

vár, Fertôd, Sopron, Nyíregyháza,

Szar vas, Pécs, Szombathely, Zala -

egerszeg..., miközben soroljuk, egy -

más után elevenednek fel a szép em-

lékek, s közben hálásan köszönjük a

Mûvese állomások dolgozóinak, akik

mindig óriási szeretettel vállalták

betegeink dialízis kezelését! 

Köszönjük, köszönjük!

Hol jártunk ebben az évben?

Óh, de csodálatos napokat töltöttünk

Nyíregyházán! 

Július 18-25-ig egyesületünk 12 diali -

zált, sok transzplantált és krónikus ve -

sebeteg, és néhány családtag, (össze-

sen 52 boldog ember!), vonattal ér -

kez tünk az ország hetedik legna -

gyobb városába, az Észak-Alföld má-

sodik legjelentôsebb településére. 

Az Inczédy György Kollégiumban

foglaltunk szállást, ahol a hôség elle -

né re nagyon jól éreztük magun kat.  

Az érintetlen természet hangulatát

idézô Sóstófürdôre többször elláto-

gattunk. Található itt strand, csó-

nakázótó, gyógyító hatású termálvíz,

parkok, gyönyörû épületek, és min-

dez csodálatos erdei környezetben.

Az Aquarius Élményfürdô gyógy-

hatású termálvizében többször élvez -

tük a víz gyógyító erejét, de megtekin-

tettük az európai hírû és rangú Nyír -

egy házi Állatpark többszáz lakóját, el-

látogattunk a Sóstói Múzeumfaluba,

ahol a megye tájegy ségeinek népi

épí tészetét tekintettük meg. A belvá -

ros gyönyörû épületei kö zött az 1873-

ra eklektikus stílusban felépített Vá -

rosháza és az 1892-ben elkészült Me -

gyeháza ma is eredeti pompájukban

láthatók. 

A környék nevezetességeit is meg -

ismerhettük. 

Béreltünk egy autóbuszt, és egy szép

napot töltöttünk Máriapócson, az Eu-

rópa hírû búcsújáró kegy- és nemzeti

zarándokhelyén. A több mint 350 év -

vel ezelôtt épült Bazilika, Monostor és

a Kolostor épülete, a Szabadidô Park

horgásztavaival, a Szent János ter -

mál kút gyógyvize varázslatos, felejt -

hetetlen élményt jelentett.

Innen Nyírbátorba, a Báthoriakról

híres városba mentünk, ahol a 45 vi-

aszfigurából álló panoptikum a Bá -

thori család korával és a hozzájuk fû -

zô dô legendákkal ismerkedtünk meg. 

A nagy hôségben Nagykálló és

Sóstófürdô csodálatos strandjai nyúj-

tottak felüdülést. Mennyire élvezte

mindenki, az ötéves Lilikétôl a 82

éves Gyula bácsinkig!

Nagyon sok szeretettel szeretnénk

köszönetet mondani a Nyíregyházi

Mû vese Állomás orvosainak, nôvérei -

nek és Kutasi Irénkének, akik nagyon

nagy szeretettel gondoskodtak ró -

lunk! Vállalták, hogy heti 3 alkalom-

mal éjszakai mûszakban dializálják

betegeinket. Így minden nap remek

programokat szervezhettünk. 

Üdüléseinken Erdôs Gábor évek

óta saját autóján szállítja a dialízisre,

és minden programra az üdülésen

résztvevôket, hogy ezzel segítse egye -

sületünket! Köszönjük szépen!

Szép élményben volt részünk a

VORSZ által Diósjenôn szervezett Or -

szágos Vesenapon is.

Köszönet mindazoknak, akik a na -

gyon jó hangulatú programmal meg -

a ján dékoztak bennünket! Öröm volt

találkozni a kedves régi és új isme rô -

sökkel.

Szeptember 19-én, alapítványunk

szer vezésében egynapos kirándulá-

son voltunk Zebegényben és Mári-

anosztrán. 

Programjainkra mindig sokan és

örömmel jönnek el betegeink. Ezek -

nek költségeit nagy részben egyesü -

letünk biztosítja pályázaton nyert

pénzbôl és az SZJA 1%-ból.

Az együtt töltött napok élményeirôl,

barátságok születésérôl hosszan

írhatnék. 

A lényeg: „ A dolgok szépsége a sze -

retetben rejlik!”– ez a mi mottónk, s

úgy gondolom, ez ad erôt ahhoz,

hogy sok szép élményt éljünk meg

együtt, tanuljunk egymástól, fi-

gyeljünk egymásra! 

Tormási Mária 

DVE elnök

Betegeink írták

2010. augusztusában a Békés

Megyei Vesebeteg Egyesület ismét

meg rendezte a mindig nagyon várt

SZANAZUGI VESENAPOT. Az idén

még jobban készült a kis lelkes szer -

vezõ csapat, Bányai Pisti, Kovács

Krisz tián, Enikõ, Eszter, Ági és ter-

mészetesen a gyerekek, hogy emlé -

ke zetessé tegyék a 20. születésnapot.

Napról napra jobban vártuk, hogy

hányan fognak jelentkezni, és nagy

örömünkre több, mint 100 fõ jelent

meg a vesenapon. Kovács Krisz tián

elvállalta, hogy a betegek részére fõz

egy nagyon finom marhapörköltet,

ráadásul két bográcsban, amelyhez a

húst a Fogyatékkal élõk Békés me -

gyei egyesülete adta. 

120 szeletes tortát rendeltünk a

be tegtársaink számára a gyulai Száz -

éves Cukrászdából, nagyon szép és

(késôbb kiderült) finom volt. 

Eljött a várva várt nap! Fo lya ma -

tosan érkeztek a betegek, so kan saját

autóval, mások beteg szállí tóval. 

10 órai kezdettel szórakozató mû-

sort adott a Füzes Dáridó, majd

megérkezett hozzánk Hevesi Imre, aki

olyan jó hangulatot teremtett, hogy a

betegek is dalra fakadtak. A fellé põ -

ket és a résztvevõket ebéddel, tortával

vendégeltük meg. A Körös folyón

egész nap hajókiránduláson vehettek

részt a betegek, délután 4 óra felé lett

vége a programmak.

A betegtársak elmondásából és más

visszajelzésekbôl ítélve nagyon jól

érezték magukat ezen a szép napon. 

Köszönjük a segítséget mindenkinek!

Szôcs Enikõ

évesek
lettünk!

20évesek
lettünk!

Betegeink írták

2010 szeptemberében Zebegénybe látogatott el az egyesület
A vidám csoportkép a sóstói skanzenben készült

A DVE csapata az Országos Vesenapra is családostól érkezett

Üdülünk, kirándulunk évrôl évre!
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Imádok beszélgetni jó tollú írókkal, költõkkel! Rita is ilyen, csak õ

még nem eléggé ismert alkotó. Megelõlegezve a bizalmat – ver-

seit és munkásságát ismerve – viszont máris remek poéta. 1975.

október 22-én látta meg a napvilágot a Skorpió jegyében. Verssze-

retete gyermekkorára visszanyúlik. Versmondóként is sok nagy sikert

tudhat magáénak, több versenyt nyert. Mi több, tehetséges szí-

nészvéna is! El tudnám vele képzelni Bernarda Alba Házának

címszerepében, akkora drámai erõ tornyosul benne. Fér-

jes, két gyermek édesanyja. Szerénysége emeli õt a ma-

gasba, no és persze tehetsége, s az a mérhetetlen nagy

szakmai alázat, ami manapság egyre kevesebb íróem-

berben lakozik. 2009. áprilisától tagja a David Arts Író-

költõ Szekciójának.

Ki táplálta beléd ennyire mé-

lyen a versszeretetet?

Úgy gondolom, hogy a költõ vénám

inkább örökletes, mintsem szemé -

lyemhez köthetõ indíttatás. Gondola-

taim, érzéseim versben való közlése

édesapámtól (aki újságíró), és anyai

dédapámtól (aki kántor volt) szárma-

zó örökség.

2010 novemberében jelent

meg a David Arts „Szonettek”

címû legú jabb antológiája.

Mûveidben vala milyen formá -

ban elõtérbe helyezed az eroti-

kát, vagy legalábbis azon ke -

resztül közölsz súlyos gondola-

tokat…

Mindig nehezen bírtam a megkötése-

ket, ami talán öröklázadó énemnek

köszönhetõ. Jó példa erre a szonett

írás, ami kötött versforma. 

Ez kihívás volt, ami csak adhat, hisz a

tanulás és a feladattudat ugyan olyan

fontos egy költõnek, mint szabadon

szárnyalni a sorok közt. Ha egy nehe-

zebb feladatot megoldottunk, elér ke -

zünk önmagunk következõ szintjéhez.

Az erotika olyan téma, mely sok em-

bert foglalkoztat, de kevesen mernek

írni róla, vagy ha igen, akkor vulgári-

san, vagy éppen túl szemérmesen. Az

egészséges középút megtalálása a

legnehezebb. Úgy érzem, nekem si-

került visszaadnom ezt az egyensúlyt.

Ráadásul a mély érzések keveredése

a finomerotikával jó kombináció,

amire különösen ma az emberek is

szívesen felfigyelnek.

Mit ad neked a mûhely, mi-

lyen benyomások értek?

Mindig jó érzés, ha az ember tartozhat

valahová, ahol olyan dolgokat tanul -

hat, ami a szakmai részét erõsíti a

vers írásnak: a megmérettetés, önma-

gunk kipróbálása, a tudat, hogy a

kritika csak erõsíthet. Ha felismerjük

az ösztönzést és elfogadjuk a segít -

séget, erõs várban érezhetjük magun-

kat, és akár magasra is törhetünk. Ez

is egy feladat volt. 

Szinte sugárzik belõled a kõ -

ke mény szorgalom, igyekezet.

Szükségesek ezek egy ma élõ

kortársköltõ életében?

Legfontososabb a szakmai alázat. Ez

az alappillére annak, hogy a költõ

igazán tudjon fejlõdni, és nem elég

csak a tehetség. 

Vannak mûfajok, alap technikai dol -

gok, amit egy költõnek illik elsajátí -

tani. Ehhez kell a mûhelymunka. „A

jó pap is holtig tanul”.

Van-e példaképed az írásmû -

vészet területén akár hazai, a -

kár kül földi szerzôket illetõen?

Fontosnak tartom, ha vannak inspirá-

ló személyek, akikre felnézhetek. De

ez nálam inkább tizennégy évesen

volt inkább érvényes. 

Nagyot adott József Attila, Ady Endre

búsborongós költészete, vagy Radnó-

ti Miklós drámai gondolatai, vagy ép -

pen Edgar Allan Poe lázadása. Õket

olyan forrásnak éreztem, amelyek ki-

meríthetetlenek, akiknek friss szelle-

miséget adó vize áramlik évezredek

óta, csak tudnunk kell alaposan bele-

meríteni a kulacsunkkal.

Szeretnéd-e hivatásodnak

tud  ni a költészetet?

Manapság a költészet „mostoha gyer -

meke” a mûvészeteknek, és itt elsõ -

sorban a médiára gondolok. Csak a

költészetbõl megélni nagyon nehéz.

Sokoldalúnak, mobilnak kell lenni.

Ha viszont van egy jó patrónusa az

embernek, sokat számít! Akarni kell,

mert ebben a sivár világban bizony

szükség van a tiszta gondolatokra.

Mi ad neked ihletet?

Sok minden… a nagybetûs Élet, a

naponta látott és tapasztalt élethely-

zetek, gyakran a velem megtörtént

dol gok… szóval sok minden. Ilyen

ihletettségbõl született a „Tél ima”

címû legújabb versem is.

P.A.D.

Mindig megcsodáltam arra jár -

tamban a Bókay János utca Üllôi úti

végében a patinás épületegyüttest.

Épp ide igyekszem, a Semmelweis

Egyetem I. sz. Gyermekkliniká jára. 

A Dialízis és Transzplantációs Gondo-

zó Osztályon, ami szintén 1883-ban

épült, az egykori Stefánia Gyermek -

kórház egyik pavilonjában van, vár-

nak rám apró riportalanyaim.

Márkus Tamást akár veteránnak is

le het nevezni a vese transzplantáció -

ját illetôen. 

– Tize negy éves volt tavaly, amikor

úgy felvizesedett, hogy a Heim Pál

Gyer mekkorházban azonnal látták,

nagyobb a baj, mint gondolták –

mondja az édesanyja, Márkus Márta.

– Rögtön átküldték a Bókay utcába,

ahol a vizsgálat után azonnal dialízis

következett. Három hónapon át, na -

ponta hatszor kellett végezni a mû -

veletet.

Eljött a nagy nap, 2010. február 4-

én édesanyjával együtt a mûtôasztal-

ra feküdtek. Az anyuka egyik veséjét

kivették, elôkészítették a fia részére és

beültették. De mivel az édesanya ve -

séjébe több ér futott be, mint Tamás -

éba, meg a beültetés közben egy vér-

rög is keletkezett, egész nap velük

fog lalkoztak a mûtôben. Újból kivet-

ték, átmosták, majd visszatették a ve -

sét, sôt egy eret is át kellett ültetni Ta -

más lábából, hogy minden rendben

legyen. Édesanyja megjegyzi:

– Azt mondták, ahogy ébredeztem a

mûtét után, „anyuka, a fia lába rend-

ben van” – emlékezik a történtekre az

édesanya. – Nem tudtam mire vélni,

hiszen veseátültetésre jöttünk, de

aztán a nôvérkék megmagyarázták.

Kellett három nap, hogy minden iga -

zán jól mûködjön, beinduljon. 

– A mûtétet követôen hetente jár-

tunk kontrollra – hallom Tamástól. –

De most már nem kell ilyen sûrûn

ide jön ni. Most a Télapó miatt vagyok

itt. Két hete eltörött a hegyezôm,

ezért arra kértem a Mikulást, hogy

hozzon egy újat – mondja nevetve –,

hi szen tegnap érkezett a jó öreg Fe-

hérszakállú. (2010. dec. 7-én talál -

koz tunk. A szerzô) Persze, már ô is

tud ja, akárcsak az öccse, hogy a Mi -

kulás csak egy emblematikus figura a

világban.

Márta, az édesanyja, azon túl,

hogy életet adott fiának, önzetlenül

megtoldotta azzal, hogy egyik veséjét

is fiának ajándékozta. Kétszer adott

életet a gyermekének. A mûtét után

újból dolgozni kezdett, azt tapasztalja,

hogy kissé fáradékonyabb, de kö szö -

ni, jól van. 

Boldogan meséli, 2010-ben megker-

esték ôket, hogy a hasonló sorsú gye -

rekeknek Balatonvilágoson egyhetes

nyaralás lesz. El is mentek és öröm-

mel látták, hogy a transz plantált sors -

társak is teljes életet élnek. Megta-

pasztalták, hogyan kell élniük, mit

sza bad tenniük, s mit nem. Feltöltôd -

ve, feldobva érkeztek haza, hogy újult

erôvel folytassák életüket.

- timár -

Rajki Rita

Tél ima

Reccsenõ szívek a téli latyakban,

bundába tévedõ magány.

Rebegett imákkal, kékülõ arcokon,

vágyak nélkül átölel puhán.

Hajnali agyakban ébredõ titokhang,

põre létálom jégre szállt.

Konokon hulló égi szavakban,

hónászban nyugvó fényvarázs.

Valahol messze kinn a határban,

látom lényem kontúrvonalát.

Ajkaim égve, csókod akarva,

térdre borult hitem vérben áll.

„Látom lényem kontúrvonalát”
Dialógus Rajki Rita költõvel

A „veterán“ veseátültetett

Kétszer 
kapott életet
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Lenti és a Kerka völgye Magyaror-

szág délnyugati csücskében, a szlo-

vén, a horvát és az osztrák határ köze -

lében, Budapesttõl 250 kilomé terre –

ebbõl 230 km autópálya! –, Zágrábtól

120 kilométerre fekszik. 

A 800 éves múltú város 8700 lakosú,

életében jelentõs szerepet játszik az

idegenforgalom.

A Lenti Termálfürdõ és Szent

György Energiapark 8 hektár zöld te-

rületen 5 szabadtéri és 4 fedett me-

dencével várja a látogatókat. Vize Eu-

rópa szerte ismert 40000 éves gyógy-

víz, amely kiválóan alkalmas mozgás -

szervi betegségek kezelésére. A leg-

nagyobb medence 1340 m2 vízfelüle -

tû, amelyben vadvízáram, buzgárok,

nyakzuhany, masszázspadok és egy

74 méter hosszú Anakonda csúszda

nyújt páratlan élményeket. 

A 2500 m2-es fedett komplexumban

gyermek-, úszó-, gyógy-, wellness

medencék, valamint szaunák és ha -

tal mas pihenõtér találhatók. 

A wellness medencében derékmasz-

százs, nyakzuhany, buzgárok és él -

ményszökõkút van.

A gyógyászati részlegben a 40000

éves gyógyvízhez kapcsolódóan

szám  talan kezelés vehetõ igénybe

OEP támogatással és a nélkül is, beu -

talóval és természetesen orvosi vizs -

gá lat után is. A nátrium-hidrogénkar -

bonátos víz elsõsorban mozgásszervi

problémákra (nyak, hát, derék), lum -

bá   góra, ízületi gyulladásos és kopá-

sos betegségekre, váll-, könyék-, kéz-

, csípõ-, bokafájdalmakra is alkalmas.

A fürdõ területén lévõ Szent

György Energiapark Európában egye-

dülállóvá teszi a Lenti termálfürdõt,

mivel olyan jótékony hatású energia-

vonalak találkozásai pontjában fek-

szik, ahol a vendégek a gyógyvíz és

különleges energetikájú hely együttes

hatása miatt hatékonyabban tudnak

pihenni, feltöltõdni, gyógyulni.

A földsugárzások ezen típusát, a

Szent György vonalakat, a keleti kul-

túrákban sárkányáramoknak nevez-

ték. A régi korokban és kultúrákban a

Föld ilyen vonulatait, „idegáramlatait”

szentként tisztelik. Ilyen vonalak talál-

kozási pontjaiba olyan szakrális, kulti-

kus helyek épültek, mint Stonehenge,

Lourdes, Fatima, Machu Pichu, az

egyiptomi piramisok, vagy Árpádkori

templomok.

2002-ben fedeztek fel a gyógy für -

dõ területén földsugárzáso kat, ame -

lyeknek 9 keresztezõdési pontja talál-

ható itt, és a Föld energetikai hálóza-

tának részét képezi.

Bioenergetikus természetgyógyá-

szok szerint minden betegség egy

energiahiányos állapot következmé-

nye. Az energiapark területén találha-

tó sugárzások ezt az energiahiányos

állapotot állítják helyre. Az egész szer-

vezetre hatnak és harmonizálják az

ener gia áramlását. Az alapvetõ mûkö -

dést segítik, jó hatású folyamatokat

indítanak be, amelyek helyreállítják a

testi és a lelki egyensúlyt.

A Szent György Energiaparkban

egy-egy alkalommal 1-2 órát érdemes

eltölteni. A parkban a kikövezett rész a

Szent György vonalak irányát mutatja,

a „karók” pedig e vonalak találkozási

pontját jelzik, ahol a leg erõ tel je sebb a

földsugárzás. Ezeken a he lyeken 25-

30 percet érdemes eltöl teni. Ezt az

idõt pihenéssel, kisebb sétával, vagy

mozgással lehet kombinálni. 

Hatását egy-, vagy kéthetes itt tartóz-

kodás után érezhetjük igazán. A Szent

György Energiapark egész évben lá -

to gatható. A Lenti termálfürdõ ven -

dég szobái a fürdõ területén, panziója

pedig a fürdõ közvetlen közelében ta-

lálható. A 2-3 ágyas vendégszobák jól

felszereltek, zuhany, tv, hûtõszekrény

van bennük. A panzióban balkonos

2+2 ágyas szobák vannak, bennük

fürdõ, tv, hûtõszekrény és telefon van.

A panzió éttermében lehetõség van

menü és à la carte étkezésre is, vi-

szonylag elfogadható áron. Nagyon

kedvezõek a vendégszobák és a pan-

zió szállásárai is.

A túrákat, kalandokat keresõket

30 km kiépített kerékpárút, valamint

erdei és mezei gyalogutak, lovaglási

le he tõségek várják. A térségen halad

át a Rockenbauer Pál kéktúra egy

sza kasza is. 

Rádiházán Kabala ménes van a lo -

vaglást kedvelõknek. Lentibõl indul

Magyarország leghosszabb, 32 km-es

erdei kisvasútja, amely Lenti és Kis-

tolmács között közlekedik május 1-tôl

szeptember végéig. 

A kézmû ves ség értékei között említésre

méltó a népi fazekasság Szentgyörgy-

völgyön, Magyarszombatfán és a hetési

szõttes Lentiben. A várostól 20 km-re

található az Õrség Nemzeti Park,

amelynek központja Õriszent péter. 

Gyönyörû mûemlékei vannak a

térségnek. Lentiben egy, a XIII. szá-

zadban épített, mai formájában a

XVII. század végén barokk stílusúvá

átalakított Szent Mihály nevét viselõ

ró mai katolikus templom van. Emlí-

tésre méltó a Szécsiszigeten lévõ

templom, az Andrássy-Szapáry kas-

tély és román kori templom

Veleméren.

Timár Mátyás

A szerzõ felvételei 

LentiA pihenés oázisa Zalában: 
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Élt egyszer egy sze -

gény juhász legény va -

lahol a délvidéken.

Tavasztól õszig legel-

tette, terel gette nyá -

ját a dús fü vû lege lõ -

kön.

Gyakran esett az esõ,

no meg sütött a nap,

így aztán szinte min-

dennapos látvány volt

a szivárvány.

A mi cifraszûrös,

kucs más juhászle gé -

nyünket Jankónak hív -

ták. Nem volt néki a

sze génységén kívül

egye  be, csak a ked-

venc ti linkója, amin ak -

kor is játszott, ha

nem kellett.

Olyan szépen fújta, hogy a madarak is

elcsiperítették magukat!

Egy szép júliusi madárfüttyös napon

tilinkózás közben arra lett figyelmes, hogy

az egyik juhocska fur csa, táncos mozdula-

tokat tesz. Persze, nem lehetett ezen

csodál kozni, hiszen Jankó gyönyörûen ját-

szott kedvenc hangszerén. 

A juhászle génynek tetszett ám a nem

min dennapi látvány! De azért mégis csak

furcsállotta, hogy egy juh táncra perdül. 

– No, ilyet is ritkán lát az emberfia! mor-

molgatta magában.

A juhocska egyszer csak gyönyörû le -

ány zóvá változott. 

– Uram, Atyám! – kiál-

totta el magát ijed té -

ben Jankó. Osztán

még a többi juh is nagy

bõgésbe kezdett ám a

csodálatos jelenség

láttán! Jankónak ez -

tán egy hang se jött ki

a tor kán, úgy meg le -

põdött!

Telt-múlt az idõ,

Jan kó egyre szoro -

sabb barátságot kö -

tött a leányzóval. 

Eszébe jutott, hogy

bi zony itt volna az ide-

je a nõsü lésnek. A lány

köz ben mind szemre -

valóbbá formálódott,

Jankó meg egyre sze -

relme sebb lett belé. 

Az átváltozott leány egyszer csak oda -

libbent a juhászlegényhez, s arra kérte, ve-

gye õt feleségül, de azonnal. No, Jankónak

se kellett több, hiszen nehezen tudott el-

lenállni a tûzrõl pattant menyecskének!

Világra szóló lakodalmat csaptak, még

a kisbíró is hivatalos volt, aki meg de -

geszre ette magát a lagziban. Csak úgy

folyt a száján a zsír, ahogy tömte ma gába

a sok finomságot!

Jankó meg a leány – akarom mondani a

fiatal menyecske – azóta együtt legeltetik

a nyájat. Élnek vígan, boldogan, sokat sze -

relmesked nek – hacsak a leány vissza nem

változott azóta.

VeseVilág Mese

Elõzõ számunk megfejtése: „A hold az ablakon betekint, lát téged, lát engem, bennünket, szereti ünnepi kedvünket”.
Nyertes megfejtõnk: Hajnal Ferencné, Győr. Gratulálunk!
Jelenlegi rejtvényünk megfejtését 2011. április 15-ig várjuk a VORSZ irodában.

AA  jjuuhháásszzlleeggéénnyy  ttiilliinnkkóójjaa

- putnoki -
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megkíván az aktuális téma. A színvilá-

gom adott, ami szinte miden munká-

mat jellemzi.

Nemrégiben állított ki si ker rel

immáron másodízben Buda-

pesten az Union Gallery kiállí-

tótermeiben. Milyen élményt

jelentett érzelmileg ez a tárlat?

Nagyszerût! Mit ragozzam, még több-

ször is szeretnék megjelenni a galériá-

ban. Remélem sikerül és szívesen me-

gyek, amíg csak tehetem.

Nagy tanítási rutinnal rendel-

kezik. Mi a véleménye a mai

kortárs festõgenerá cióról és

munkáikról?

Egyre többen vagyunk, akik a festé szet -

tel foglalkozunk, majd az idõ eldönti, ki

mennyit ér? Valaki egyszer azt mondta;

modern képet szeretne tõ lem. Beszél -

getés során megkérdeztem tõle, Vin -

cent van Gogh-ot modern fes tõnek

tartja? – Hogyne – jött a vá lasz. Mire

én: – Hiszen a fát õ is fának festette.

Hogyan látja a rajztanítás, a

vi zuális nevelés mai helyzetét?

Nem igazán tudom megítélni a felsõ

szinteken történõ dolgokat, különben

is mestere és példaképe válogatja. De

nem is tisztem errõl véleményt mon -

dani.

Vannak-e festõmûvész példa-

képei?

Mint minden valamire való festõ, járom

a múzeumokat, a kiállítótermeket,

meg csodálom a „nagyokat”. Igazán a

nagybányai festõmûvészeket csodá-

lom. Azonban magamhoz Ferenczyt,

Mikolát érzem közelebbinek. Nagy

cso dálója vagyok még Glatz Oszkár-

nak. Fantasztikus élmény volt kiállítást

rendeznem Bujákon abban az épület -

ben, ahol ennek a nagyszerû mûvész -

nek állandó tárlata van.

Munkásságát illetõen mik a

jövõbeni mûvészeti tervei?

Festeni, festeni, festeni… no és megje-

lenni! Persze, az se baj, ha megvásá rol -

ják a munkáimat. Nem könnyû ma nap -

ság csak a festészetbõl megélni. Nekem

azért eddig ez sikerült valamennyire.

A két évtized alatt megfogalma-

zódott már az ars poétikája?

Igen. Tartozom magamnak annyival,

hogy ne mások elképzelése szerint éljek.

Adni öröm, s ha önmagamat adhatom,

az számomra még nagyobb öröm. Meg

kell örökítenem mindazokat a dolgo-

kat, amelyek mellett mi emberek oly

könnyedén elrohanunk.

Mi indította arra, hogy a templomfestésbõl-

restaurálásból festõmûvésszé avanzsáljon?

Két tényezõ: az egészség elsõsorban, amelyet nem igazán

sze retnék részletezni (reumatikus mozgásproblémák), majd

társadalmi felkérésre az igazgatás rendészet területén kezd-

tem el dolgozni. Ekkor keletkezett bizonyos alkotói hiányér -

ze tem. Egész gyerekkoromtól életem része volt rajzolás, a

fes tés. Elõször kedvtelésbõl foglalkoztam a mûvészetek eme

ágával.

Két mestere volt, akik a festés mûvészetére ok -

tatták. Átöröklõdött-e munkáiba valami a meste-

rek stílusaiból, vagy inkább a technikai tudás

megszerzése volt az elsõdleges cél?

Egy kicsit – fõleg az elsõ idõkben – hasonlít a tanítvány a

mesterére! Ma már elmondhatom – ha egyáltalán beszél -

hetek errõl – teljesen kialakult egy rám jellemzõ, saját stílus.

Persze figyelemmel kísérem a festészetben kialakuló újabb

irányzatokat, anyagokat is… ki is próbálom ezeket, de min-

dig visszatérek a magam dolgaimhoz. Technikai tudásom,

mint díszítõfestõnek már akkor is adott volt, ezért is vallom,

hogy azt bizony minden alkotónak illik elsajátítani. Máig

tisztelettel gondolok elindítóimra, de most már teljesen más

utakon járok – gondolok itt arra, amikor kezdetben pasztel-

lel, tussal kezdtem dolgozni. Ma már csakis olajjal festek.

Sokféle témakörben fest. Melyik áll Önhöz a leg-

közelebb, és miért?

A festészet azon része érdekel, amely az igaz valóságot áb-

rázolja, aminek leginkább köze van a szépséghez. A termé-

szet világát érzem közel magamhoz, hiszen a természet már

önmagában véve is igazi mestermû! Kiindulópontja minden

mûvészetnek.

Ön szerint mirõl ismerhetõ fel leginkább egy-egy

Zeller-festmény?

Mivel a valóság ábrázolására törekszem, igyekszem a külön-

féle izmusokat elkerülni, a stílusok csapdáját. Úgy legyen

ere deti egy alkotásom, hogy nekem se legyen könnyû dol-

gom a munkám során. Gyakran más-más stílusjegyeket al -

kal mazok (hangulatokat, érzéseket) nos, attól függ, amit

Putnoki A. Dávid

n
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ZELLER FERENC
FESTÕMÛVÉSZ

1945. június 15-én, Recsken született. A rajzolás

és festés már gyerekkorában megérinti. Harmincöt

éve él és alkot Egerben, a város festõmûvé szének is

ne vezik. Eredeti foglalkozását tekintve cím- és dí szí -

tõ festõ. Mesterei: Gál Sándor címfestõ és Kelemen

László templomfestõ. Számos Istenháza restaurálása

és újrafestése az õ keze nyomát dicséri.

1990-tõl kifejezetten a festõmûvészi hivatásnak

él. Mesterei Kishonthy Jenõ és Szilágyi Elek fes tõmû -

vészek. Húsz éves pályafutása alatt számos e gyéni és

kollektív tárlaton vesz részt. Ma már maga is kiváló

mû vésztanár. Hét éve a recski Szivárvány Szín kör

Kép zõmûvészeti Egyesület elnöke, minden évben al-

kotótábort szervez gyermekeknek felnõtteknek

egyaránt. Természetelvû mûvész, a valóság ábrázo -

lója. Mûveinek sok köze van a szépséghez, képein

fõleg a színek és a fények dominálnak. Szerinte a fes -

tésmûvészet lelki folyamat, amit nem lehet tanítani.

Közvetlensége, embersége páratlan. Talán nem

vé letlen a három LIM Irodalmi Emlék-díj, valamint a

2010-ben adományozott David Arts Alkotói Nívódíj

sem. 2006-tól 2009-ig tagja a Lírikusok Irodalmi Mû -

hely Képzõmûvészeti Tagozatának, 2010. januárjától

a David Arts Képzõmûvészeti Szekciójának.

Két évtized munkássága
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A veseelégtelenség  NEM  gyógyítható.

Nem is javul.

A betegek – csecsemôtôl az aggastyánig – 
folyamatos mûvese kezelésre szorulnak, 
hetente három napjuk a dialízissel telik. 

Az életben maradásért…

Segíts 1 %-oddal, hogy 
javíthassunk életminôségükön!


