


     

     A krónikus vesegyulladás, a ve se -

elégtelenség nem a mai modern kor

betegsége. Régóta ismert, gyógyít ha -

tatlan, a vesefunkciók megszûnésével

törvényszerûen halállal végzõdött. 

     Ami viszont egyértelmûen a ko -

runk hoz kö tõdik, az a veseelégtelen

betegek szá má nak gyorsuló növe ke -

dése. Az élet fenntartása a nem mû -

kö  dõ vese he lyet tesítésével (mû vesé-

vel vagy transzplantációval) szintén a

XX. század ta lál mánya. De ezek a te -

rá piák sokba kerülnek, ráadásul a kí -

sé rõ betegségek  miatt nem is  bizto-

sítják a teljes élet lehetõségét. 

     Magától értetôdik, hogy a minden -

ki számára legelõnyösebb és  leg ol -

csóbb meg ol dás a megelõzés és a be-

  tegség minél korábbi felismerése len -

ne. Erre volna érdemes igazán az adó-

fizetõk pénzét fordítani, de éppen ez-

 ügyben nem történt semmi az utóbbi

évtizedekben. Leszámítva a civil szer -

vezetek ilyen irányú tevékenységét,

ami azonban – bármilyen sikeres is –

megfelelõ pénzügyi támogatás hiá -

nyá ban csak példaértékû, a helyzeten

lényegében változtatni nem tud.

     Súlyosbítja a dolgot – ebben kü -

lön bözik sok más betegségtõl –, hogy

a veseelégtelenség kialakulását észre

sem vesszük. Ha igen, akkor már ko-

moly a baj, jöhet valamelyik vesepótló

terápia. A mûvese állomásokra kerülõ

betegek több mint ötven százaléka az

„utcáról esik be”, vagyis egyáltalán

nem tudott elõtte a betegségérõl.

Náluk nem lehet semmiféle felké szí -

tési idõszak, lényegesen rosszabbak

le hetnek az életkilátásaik. 

     Miért több évrõl-évre a krónikus ve -

sebetegek száma? Egyértelmûen a cu -

korbetegség (diabétesz), a magas vér-

 nyomás, a meggondolatlan és kont -

rollálatlan gyógyszerfogyasztás, ami a

folyamatos utánpót lást biztosítja. Ezek

mind rombolják a vesében található

igen fi nom és érzékeny, a felesleges

fo lya dék és mé reganyag eltávolítását

szolgáló érrendszert. Ezek az összefüg-

gések viszont rész ben könnyítik a fe-

ladatot. A „civilizációs betegségek”

ugyanis döntõen az életmódhoz és a

táp lál ko zási szokásokhoz köthetõk,

tehát befolyásolhatóak.

     Érdekes, hogy az emberek a ráktól

félnek legjobban, a rákbetegeket kép-

 viselõ szervezetek a többiekhez vi szo -

nyítva nagyságrendekkel nagyobb tá-

mogatásokat kapnak. Pedig csak a

ke ringési betegségek önmagukban is

több, többnyire középkorú áldozatot

kö vetelnek a ráknál. A kialakult szem -

lé letmód megváltoztatására irányuló

kampányok, a rendszeres, de nem túl

drága szûrések nemcsak a vesebe te -

gek számát csökkentenék, hanem sok

mást is. Köztük a diabétesz és a ma -

gas vérnyomás betegség kockázatát

is, ezzel több legyet ütve egy csapásra.

     De hogyan, és kinek a feladata ez?

Ki tegye meg az elsõ lépéseket?

     Az állóvizet paradox módon éppen

azok készülnek felkavarni, akik létüket

nem az egészségnek, hanem a beteg

emberek gyógyításának köszönhetik.

A mûvese állomások tulajdonosai fog-

nak össze az érintett orvos-szak mai és

civil szervezetekkel, hogy közösen elin -

dítsanak egy programot.

Ezzel rögtön meg is cáfolva azokat a

kép telen korábbi vádakat, miszerint

üzleti érdekeikbõl kiindulva akár indo -

kolatlanul is elkezdik a mûvese keze -

lé st, akadályozzák vagy lebeszélik be-

 te ge iket a veseátültetésrõl. 

A betegektõl is tudjuk, hogy ez nem

igaz, olyannyira nem, hogy a ke ze lé -

sek finanszírozása nem is tudja követni

a betegszám folyamatos nö ve kedését.

Érdekes módon az egész ség biztosítási

pénztár, amely több száz mil liárdot

költ el betegek gyó gyí tására, semmit

nem ad azon szer vezeteknek, akik a

betegség megelôzésére, korai felis-

merésére irá nyuló te vé keny sé gük kel

milliárdokat takarítanak vagy ta ka -

ríthatnának meg a számára.

     A kialakuló koalíció, a megfogal-

mazott Nemzeti Vese Program hatása,

ha sikeres lesz, ma még fel mérhe tet -

len. Minden attól függ, kit lehet az

ügy nek megnyerni, ki áll majd a prog -

ram mögé. Civil szervezetként tevé -

kenykedve tapasztaltuk, hogy az ilyen

irányú programjaink, még ha a gya -

kor latban igazolták is eredmé nyes -

ségüket, nem igen találtak támoga-

tókra. Sem a magánemberek, sem a

hivata lok között. Így összefogva, erõ -

sebb anyagi háttérrel talán van re -

mény a változtatásra. Mi feltétlenül

azon le szünk, hogy úgy legyen.
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     A gyõri 11. számú B.Braun Avitum

Hungary által mûködtetett dia lí zis

központ 2011. március 11-én emlé ke -

zett meg errõl a napról Dr. Schnei der

Ká roly fõorvos szervezésében.

     Szép számmal gyûltek össze a dia -

lizált (hasi és gépi), transzplantált, va -

lamint a mûvese kezelés elõtt álló be-

 tegek és hozzátartozóik, orvosok és

nõ vérek, akik 13 órától nyílt nap ke re -

tében tekinthették meg a mûvese ál-

lomás életét, a dialízis kezelés folya-

 ma tát. 

     Ezt követõen a Petz Aladár Megyei

Kórház ebédlõjében elõadásokkal

egy bekötött betegtalálkozó várta az

érdeklõdõket. 

A résztvevõket Dr. Ferenczi Sándor, a

Mûveseállomás orvos-igazgatója kö -

szöntötte. Hangsúlyozta, hogy a tava-

lyi, 10 éves PD találkozó mintájára

szervezett Vese Világnap találkozó, egy

induló hagyomány elsõ mérföldköve,

amelyet minden évben ebben az idõ -

ben szeretnének megrendezni.

     Dr. Ónody Zsolt, a Nephrologiai

Osztály osztályvezetõ fõorvosa, a di-

alízis kezelés és a Nephrologiai Osztály

történetét ismertette. Felelevenítette,

hogy 1997-ben adták át a Nephrolo-

gia Osztály és a mûveseállomás ré szé -

re a szép, modern, impozáns megje-

lenésû épületet, mely a vesebetegeket

jelenleg is várja. Statisztikák ismer -

tetésével, grafikonos ábrázolással

szem léltette az elmúlt idõszak eredmé -

nyeit, kiemelve, hogy évente 8-10 fõ -

vel emelkedik a kezeltek létszáma, ami

to vábbi bõvítést igényel. 

     Zalavári Edit, Immunnephrologiai

Osztály osztályvezetõ fõnõvér a nef -

rológiai gondozás jelentõségérõl be -

szélt, ismertette annak fontosságát. A

betegnek ismernie kell betegségének

lényegét, okát, a vesepótló kezelés le -

hetõségeit és azt, hogy állapotváltozás

esetén, mikor forduljon orvoshoz.

     A gépi mûvesekezelés ismereteit

Czimmer Lajosné szakápoló mutatta

be. Beszélt arról, hogy miért és mikor

van szükség mûvese kezelése, vala -

mint arról, hogy a dialízis életmentõ,

életfenntartó kezelés. Bemutatta a

gépi kezelés menetét, a különféle ér-

összeköttetési eljárásokat.

     A hasi dialízis elõnyeirõl, korszerû

formáiról Huszár Tibor PD oktató

szak ápoló számolt be. Elmondta, hogy

a hasi dialízisnél a hashártyát, mint ve -

lünk született, természetes félig áte -

resztõ hártyát használjuk a dia lí zisre.

Ismertette a CAPD-APD kezelés folya-

matát, hangsúlyozta, hogy a ke zelés

könnyen elsajátítható, viszonylag nagy

szabadságot biztosít a betegeknek.

     Bátor Bálintné PD oktató nõvér

saját tapasztalatain keresztül beszélt a

vesepótló eljárások harmadik lehe tõ -

ségérõl, a transzplantációról. Felhívta

a várólistán lévõk figyelmét az állandó

elérhetõségre, az aktuális orvosi vizs-

gálatok elvégeztetésére, és népszerû -

sítette az élõdonoros szerv átültetést.

     Ezután Tarján Iván, a Transzplantá -

ciós Alapítvány munkatársának könny-

fa kasztó kisfilmjét láthattuk, amely

mû vesekezelésre járó, valamint transz -

plantáción átesett gyerekekrõl szólt. 

     Oross Lajosné dietetikus felhívta a

figyelmünket a tápanyagtáblázat hasz -

nálatára, a diéta és az egyénre szabott

folyadékbevitel fontosságára.

     A szakdolgozók elõadása után be -

te gek számoltak be a dialízis kezelés-

rõl, a transzplantációról. Beszéltek

arról is, hogyan lehet dialízis mellett, a

lehetõ legteljesebb életet élni.

     Ezután következett Németh Anikó,

a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Vese-

beteg Egyesület elnökének elõadása,

aki 1984 óta, 10 éves korától részesül

HD kezelésben. Megosztotta tapaszta-

latait a hallgatósággal, beszélt arról,
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Tócsába lép a szél
füttyent és tovafut,
hirtelen megfordul
s becsapja a kaput.

A tócsa laposan
pislant s a lusta fák
madaras szájukat
hirtelen k inyit ják.

Összevissza zaj  lesz,
még a lomb is mormog,
épülnek a porban
porból  k icsi  tornyok.

Megál l  az úton a
mókusbarna barát
és fölötte barnán,
egy mókus pattan át.

Aztán f igyelmesen
mi mozdult:  megmered,
a táj  nagy kalapként
hordozza az eget.

Mire újra mozdul ,
csaknem minden nyugodt,
bokorba bútt a szél
s a ludni  készül  ott.

Nevetni  kész a rét,
mosolygós és kövér,
gyöngén r ing ahonnan
asszonyom jôdögél .

Meglát,  szalad felém
a fû  közt és a nap
szétfutó hajába
arany csíkot harap.

Körben egyre t isztul
és folyton csöndesül ,
az elkergetett fény
mindenre visszaül

és mi nagy kalapként
hordozta az eget:
fedetlen ál l  a táj
s felhôvel  integet.

1935

Radnóti Miklós

VÁLTOZÓ  TÁJ
Nyílt nap Gyõrben, a

Vese Világnapja alkalmából

Szelle Kornél hozzászólása

Németh Anikó egyesületi elnök

A Nemzetközi Nephrologiai Társaság és a Vesealapítványok Nemzetközi Szövet-
ségén belül, magyar kezdeményezésre, 2006 óta minden év márciusának második

csütörtökén tartjuk a Vese Világnapját. 
Az idei év jelmondata, üzenete: „Óvja veséit, mentse meg a szívét!”
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    A város ma már a megszokott

éle tét éli. Megcsodáljuk a sok par -

kot, játszóteret. Sudár, növendék

fács kák sorakoznak a kórházhoz ve -

zetõ egyik út mentén. Mindegyik a -

latt egy-egy gyermek és a szü le ik nek

neve ol vas ható. A feliratból ki derül,

hogy Ákos, Patrícia, Márton és tár-

saik világra jöttének tisz tele tére

szüleik fát ültettek. A gyerme kek és

a kis fák is egyaránt háromévesek. 

    Az emberarcú város, ahogyan a

helybeliek emlegetik szûkebb pát ri -

á ju kat, verõfényes napsütéssel fo-

gad.

    A B. Braun Avitum Hungary Zrt.

17. számú dialízisközpontjában, bár

szombatot mutat a naptár, teljes a

mûszak. Dr. Varga Gábor orvos-

igaz gató vállalta az ügyeletet ezen a

na pon, és itt van Borisz Anita egye -

temi okleveles vezetõ ápoló is. 

hogy mi az, amit a beteg megtehet

azért, hogy minél tovább jó fizikai álla -

potban maradjon. Például ne vigyünk

a dialízisre sok plusz súlyt, ételeinket

óvatosan sózzuk, fûszerezzük, így csök-

kentve a szomjúság érzetet. Fon tos -

nak tartja a rendszeres testmozgást és

változatos táplálkozást dialízis mellett is.

     Egyik hasi dializált betegtársunk,

Szelle Kornél elmondta, hogy vesebe -

tegsége cukorbetegségének a követ -

kez ménye és a PD kezeléseket éjszaka

végzi. A nappalokat úgy próbálja élni,

mint korábban tette, dolgozik, lovak -

kal foglalkozik. Felesége a gondos die -

tetikusa, neki köszönhetõ, hogy labor-

 értékei mindig megfelelõek, azonban

felhívja a betegtársak figyelmét az or-

vosi utasítások pontos betartására is.

Juhász József, sok megpróbáltatáson

átesett betegtársunk, a transzplantáció

utáni fertõzés veszélyeire hívta fel fi-

gyelmünket.

     A felszólalások után Dr. Schneider

Károly fõorvos személyes, egy más köz -

ti információcserére buzdította a jelen-

lévõket. Oldott, kötetlen hangulat ala-

kult ki, miközben a vendéglátóink által

készített finom falatokat fogyasztottuk.

     A vendégek egymás között meg -

osz tották tapasztalataikat, tanácsokat

adtak egymásnak, próbáltak maguk -

ba szívni minden értékes információt.

Diéta, életmód, fertõzések kikü szö bö -

lése, mindent, ami a jó állapot fenn -

tar tását, az életminõség javulását szol-

 gálja. 

     Ezek az elõadások, találkozások,

tapasztalatcserék fontosak és hasz no -

sak minden résztvevõ számára. 

Segítik a betegeket abban, hogy álla -

potukért fokozottan felelõsséget tud-

janak vállalni.

     Köszönet és hála a rendezvény le -

bonyolításában közremûködõknek.

     A megjelenteknek jó egészséget,

derûs, sikeres életet kívánok! 

Matyeczné Sz. Ibolya

    Dr. Varga Gábor munkáját két

or vos segíti: dr. Varga István belgyó-

gyász-diabetológus és dr. Tóth Já -

nos sebész-urológus. Nyolc nõvér,

egy be tegszállító, egy technikus, két

hostess és két takarító dolgozik még

a mû veseállomáson.

    Mint megtudom, jelenleg tizen-

hat CAPD-s és negyvenkilenc HD-s

bete gük van. Hétfõtõl szombatig két

mû szakban fogadják a pácienseket

a városból és a környezõ tele pülé -

sekrõl egyaránt. 

    Aztán az is szóba kerül, hogy

több mint tíz százalékkal nõtt a be -

tegek száma. De örvendetes tény,

hogy 2010-ben heten, 2009-ben

pedig ha tan kaptak új vesét. A tava-

lyi transzplantáltak között két élõ-

donoros szerv átültetésre került sor.

Egy fiatal páciensük az édesapjától,

egy másik a testvérétõl kapott vesét. 

    A legidõsebb betegük 90, a leg-

fiatalabb 42 esztendõs (mivel a ko-

rábbi, legzsengébb korú, húszéves

pá ciens szervátültetésen esett át.)

    A betegek nagy része fegyel me -

zett, betartja az orvosi elõírásokat,

így az állapotuk huzamosabb ideig

stabilizálható. Minden héten jön

hoz zájuk a diétás nõvér, aki a spe -

ciá lis  étkezési-fõzési technikákba is

beavatja a betegeket. Ilyenkor meg -

hív ják a hozzátartozókat is, hogy õk

is lássák, a diétára miért van szük-

ség. Az orvos-igazgató hétközna -

pon ként nefrológiai és diabetológi-

ai rendelést is vezet. Mint mond ja,

fontos, hogy a cukorbetegséget már

a korai stádiumban kiszûrjék, akkor

nem károsodnak a vesék. 

    Sikeres volt a dialízis központ

nyílt napja is, amit márciusban ren-

deztek meg, s amire többek között

konzultációra hívták a kórházi és

háziorvosokat, az asszisztenseket, az

idõsek otthonának ápolóit. Új kez -

deményezésként nemrég dr. Tóth

János orvos, aki a transzplantációért

is felel, a környékbeli középiskolák-

ban elõadást tartott és elbeszélge -

tett a diákokkal a vesebetegségrõl.

Hátha a fiatalok így többet tudnak

errõl a súlyos egészségügyi prob-

lémáról és jobban vigyáznak majd

magukra és egymásra is. 

    A betegekkel egyébként úgy tö -

rõdnek itt, mintha családtagok len -

nének. Ezt jól példázza, hogy az idén

és tavaly is egyaránt 400 kilogramm

száraz élelmiszert gyûjtöttek össze,

amiket aztán kiosztottak a rászoruló

kezeltjeik között. Ebben a mun ká -

ban a Magyar Élelmiszerbank Egye -

sület segítette õket, s örvendetes

volt számukra, hogy még az iszap-

katasztrófa sem vetette vissza a jó -

szándékú emberek adakozókedvét.

    Hagyomány már, hogy karácsony -

kor ajándékkal kedveskednek a be -

tegeknek, s máskor is meg- meg-

 lepik õket valamivel. 

    Fontosnak tartják, hogy a kezelt-

jeik közül, aki munkaképes, az dol -

goz hasson. Ebben persze a  mun ka -

helyeknek is nagy szerepük van.

Borisz Anita példaként említette an-

nak a mozdonyvezetõként dolgozó

páciensüknek az esetét, akinek a

kollégái mindenben segítettek, s

még a mû szakbeosztását is a ke ze -

lések idõpontjához igazították. 

    A vezetõ ápoló egyébként nem-

rég felmérte betegei szociális hely -

zetét, pszichológiai és nefrológiai  ál-

 lapotát, hogy így is képet nyerjenek ar-

ról, ki szorulna leginkább segítségre. 

    Dr. Varga Gábor orvos-igazgató

sze rint ma már egyre jobb mi nõ sé -

gû kezelést, egyre korszerûbb gyógy-

  szereket kapnak a vesebetegek. 

Nem mellékes, hogy a kezeléseket

milyen körülmények között töltik. 

    Nemrég ötesztendõs volt a mû -

veseállomás. Születésnapi össze jö -

vetelü kön is megállapították, hogy

minden feltétel adott a magas szín-

vonalú gyógyító munkához, s hogy

a B.Braun cég magyarországi állo -

másain is a németországival azonos

technikai és szellemi követelmények

érvényesülnek.

Garamvölgyi Annamária 

    

A kórház magas, kétszárnyú, üvegablakos épülete, mint

egy szétnyitott könyv, már messzirõl látszik. 

Ajkán vagyunk, a Bakony tövében; abban a városban,

amely nek nevét az elmúlt év õsze óta a vörösiszap-

katasztrófa következtében ismerte meg leginkább a

közvélemény. 

Mûvese állomás
az 
emberarcú városban

Élelmiszert is kapnak a rászorulók
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Három kislány vendégségben
     Kirándulásunk akkor kezdõdött,

amikor a 10 éves Zsófinak ismét új

hallókészüléket szerettek volna felírni

(hátha valamelyest segítené a hallá -

sát), de õ határozottan ellenkezett a

ré gi, rossz élmények miatt: hogy fog

kinézni, túl hangos, kilóg a füle alól.

Megígértem, ha használja, meg fogja

érteni, amit mondok, és akkor elvihe -

tem magammal haza. 

Nagy volt az öröm, de a szomszéd

ágyon fekvõ Hajnikának is felcsillant a

szeme és megkérdezte:

– Én nem jöhetnék? – Erre nem ma -

radt más hátra, Patrícia felé fordultam

és megkérdeztem tõle: – Te nem jön-

nél? –. A válasz csak egy nagy nevetés

volt. Hát menjünk így hárman...

     Zsófi tevékenyen elkezdte használ -

ni a hallókészüléket, de végül sok min-

den közbejött, és a mai napig csak a

mutogatás marad az információ köz -

lésére, de ebben már profivá váltam.

Az üdülés egy szerdai dialízis után

kezdõdött, amikor elmentünk az ott -

honomba, ahol mindenki eldönthette,

kivel és hol akar aludni.

     Volt itt minden: közös, színes só-

gyurmázás, tojáshéj-ragasztás, festés

és fõzés, sütés, séta, Terrárium.

Csütörtök délutánunk záró része a 

McDonald's, amihez az anyagi támo-

gatást az osztályunkon mûködõ Vese-

beteg Alapítvány biztosította.

     De azért nehogy elfelejtsem a hi-

vatásomat: nem maradhat el napi

háromszori vérnyo más mérés, súly -

mérés, fürdetés azoknak, akik rászo -

rultak, a pontos folyadékbevitel el-

 lenõrzése és a gyógyszer-adagolás.

     És el ne felejtsem az aggódó szülõ -

ket! Megkértem, hogy ne telefonálja -

nak, mert nem tudom, hogy fognak

reagálni a gyerekek az idegen helyen

való tartózkodásra. Patrícián kívül a 10

éves Zsófi és a 20 éves Hajni még so -

ha nem volt egyetlen éjszakát sem tá -

vol a szüleitõl, a kórházat leszámítva.

     Az elsõ nap estéjén 10 óra után

minden szülõnek küldtem egy sms-t:

minden oké. Mindezt azután, hogy

Hajnika végre kikönnyezte, hogy alud-

jak vele, mert õ még egyedül nem

aludt és fél. Hiába mondtam, hogy

nyit va hagyom az õ ajtaját meg az

enyémet, ez nem nyugtatta meg. 

Ennyit a mi kis kirándulásunkról.

A tapasztalat számomra:

     Az együtt töltött idõ gazdagította a

lelkünket, megélhettem a szülõk min-

dennapi terheit:

v mit egyenek a gyerekek

v hogyan osszuk be a Zsófi 300m1

napi folyadékát szomjúságának oltá -

sára, és a minimum napi négyszeri, de

ha kell, ötszöri gyógyszerbevételére

v csináljunk programot, legyünk

együtt velük, hogy eltereljük a figyel -

müket a folyamatos szomjúságról

     De megérte! Azóta ugyan hosszas

rábeszélésre, vagy mutogatásra, de a

legnehezebb feladatot is megteszik: az

igazán gyötrõ fájdalmat is kibírják, ha

másért nem: miattam!

Neu Ágnes

intenzív terápiás

gyermek szakápoló

     Az igény és az elhatározás nem új.

Azok a szakemberek, orvosok, nõvé -

rek, szociális munkások, pszichológu-

sok, akik krónikus vesebetegekkel

fog lalkoznak, már régóta érezték hiá -

nyát, hogy az európai színvonalon mû -

ködõ magyar dialízis hálózat mellett, a

betegellátás modern, sikeres tech-

nológiáján túl, nincs megfelelõ pszi-

choszociális gondozás. Sokirányú ta-

  pasztalatok igazolták, hogy a hagyo -

mányos klinikai paraméterek mellett a

pszichoszociális tényezõk jelentõsen

befolyásolják a betegek életkilátásait,

valamint életminõségét.

     Mindennek ellenére a legutóbbi

idõ kig a hazai nefrológiai betegellátás-

ban a pszichoszociális kérdések hát-

térbe szorultak. A szakemberek szá-

mára világossá vált, hogy az életmi -

nõség-nyereség pszichoszociális inter-

vencióval a technológiai fejlesztésnél

kisebb költséggel, és nagyobb ha té -

konysággal lenne elérhetõ.

– Éppen ezért kezdtük meg 2010-ben

Gánton a pszichoszociális reszortos

nõvérképzést –, mondja a Szent Mar-

git Kórház nefrológiai osztályának ve -

zetõ fõorvosa, dr. Polner Kálmán.

– Az elsõ évben 21 nõvér képzésére

került sor, õk már el is kezdték a

munkát, és nagy örömünkre szolgált,

hogy a közelmúltban megtartott V.

Országos Pszichonephrologiai Konfe -

rencián öt olyan értékes elõadás

hang zott el, amelyeket tavaly végzett

nõvérek tartottak.

A konferencia után a csapat most is

Gántra tartott 16 nõvérrel, akik az idei

képzésen vettek részt. A témák gerin -

cét olyan elõadások képezték, melyek

kiválóan hasznosíthatók a gyakorló

nõvérek mindennapi munkájában. Ép-

pen ezért mindvégig igen nagy volt az

érdeklõdés.

     Polner fõorvos elmondja, hogy a

Bálint csoportos foglalkozást, amit dr.

Major János, a Bálint Társaság fõ tit -

kára tartott – különösen nagy tetszés-

sel fogadták a két csoportban részt

vevõ nõvérek. De a képzés valamennyi

része sikert aratott, többek közt, amit

három szociális munkás – Kiss Andrea

a Szent Margit Kórházból, Takács

Ágnes, a Fresenius hálózat volt szo-

ciális csoportvezetõje, Szabó né Varga

Valéria, a III. kerület Szociális cso-

portjának volt vezetõje, ma a Nem zeti

Rehabilitációs és Szociális Intézet fõ -

igazgató helyettese tartott. De nagy

érdeklõdés kísérte Adorján Gertrúd

pszichológus, a SE Magatartástudo -

mányi Intézet munkatársa, dr. Mucsi

István, a MANET elnöke és dr. Polner

Kálmán, a bizottság korábbi elnöke,

jelenlegi titkára elõadásait is. Ezeken

az elõadásokon sokminden elhang-

zott, a pszichés problémák felisme -

résétõl a szociális munka alapjaiig, a

rehabilitáció fontosságáig, a szociális

ellátás rendszeréig, a különbözõ jogi

és etikai kérdésekig, a konkrét segít-

ségnyújtásig.

     A krónikus vesebetegek sokféle

pszichoszociális problémával küz-

denek. Egy korábbi felmérés tapaszta-

latait idézve elmondja Polner fõorvos,

hogy: „egyre több az idõs, hátrányos

helyzetû beteg, 20-25 százalékuk külö -

nösen súlyos élethelyzetben van, töb -

ben közülük depresszióban szenved-

 nek, és ez a körülmény nagyban rontja

életminõségüket. A mun kaképes be -

te gek közül alig találnak munkát, szin -

te végleg ki szorulnak a munkaerô-

 piacról, és ez nem csak anyagi létükre,

önbecsülésükre, társadalmi megítélé -

sükre is negatív ha tással van. A diali -

zált betegek egész ségi állapota hiába

javul transzplantáció után, foglalkoz-

tatásuk, élet kö rül ményeik akkor sem

változnak kedvezõ irányban.”

     Fõként ezek az okok játszottak

közre abban, hogy a Magyar Neph -

rologiai Társaság Rehabilitációs Bi-

zottsága szorgalmazta: a magas

szín vonalú dialízis kezelés mellett kap-

janak hatékony pszichoszociális el-

látást is a betegek, figyelembe véve az

esélyegyenlõséget, és a komplex reha-

bilitáció követelményeit. A nemzetközi

gyakorlatban felsõfokú képzettséggel

rendelkezõ munkatársak látják el ezt a

feladatot.

     Áthidaló megoldás, hogy minden

dialízis osztályon legyen olyan nõvér,

aki a betegek pszichoszociális ellátását

koordinálja, pszichoszociális, vagy re-

habilitációs reszortos nõvérként.

     Így történt, hogy a 2010-tõl az Or -

szágos Pszichonephrológiai és Reha-

bilitációs   Konferenciához kap cso ló-

dóan, mondhatjuk, annak részeként

háromnapos képzés indult a dialízis

osztályokon kijelölt nõvérek számára.

A gánti elméleti képzés után a nõvérek

gyakorlati képzést is kapnak.

     Gánt kiváló választásnak bizonyult,

és ezen nem csupán a kellemes, ven -

dégfogadó helyszín értendõ, a remek

ellátás, és kollegiális légkör, hanem az

értékes ismeretszerzéssel eltöltött órák

is, melyekrõl valamennyi résztvevõ fel-

sõfokokban beszélt. Az anonim vé le -

ményekben, amiket írásban adtak le,

fõként pozitív megállapítások szerepel-

tek, tízig terjedõ pontszámokkal érté -

kelték a résztvevõk az elõadásokat, és

mindazt, amit Gánton kaptak a három

nap alatt.

     Egy olyan folyamat kezdõdött el,

aminek lesz folytatása, és minden re -

mény megvan arra, hogy a gánti nõ -

vér képzés sikertörténetként kerül be a

ma gyar nefrológia krónikájába, amely -

nek igazi nyertesei a betegek lesznek.

leopold

Igazi nyertes: a beteg
Gánti sikertörténet

Az egyik legsikeresebb elôadás:

Zsófi

Hajnika

Patrícia
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     Az 58 éves Lakatos Ferenc hetente

háromszor érkezik Százhalombattáról

a B.Braun Avitum Zrt. XI. kerületi di-

alízis állomására. Az esti mûszakba

kezelésre járó betegtársaira jó hatással

van nyugodtsága, kiegyensúlyozott -

sága. Saját magával szemben is türel -

mesnek kell lennie, mivel 21 év cu kor - 

betegség és szívproblémák miatt je-

lenleg nem számíthat veseátültetésre.

     Õ azonban nem adta és nem adja

fel: megértette, hogy saját érdekében

a 4,5 órás kezelés is vállalható. 

     Jó szervezõkészségének köszön-

hetõen sikerült ismét életre kelteni az

állomáson bejegyzett Vesebetegek

Dél-Budai Egyesületét. Hite szerint:

együtt könnyebb és az egyesület ke re -

tében sokat tehetünk egymásért. 

Lakatos Ferencet életérõl és terveirõl

kérdeztük. 

– Borsod-Abaúj-Zemplén me gyé ben,

az ország legészakibb köz sé gé ben,

Hidvégardón születtem egy öt gye re -

kes roma családban. Otthonról hoz-

tam magammal a szorgalmat, a

mun kaszeretetet és az empátiát. Az ál-

talános iskola befejezése után a

kõmûves és burkoló szakmákat tanul-

tam ki. Azonban továbbra is megma -

radt kedvenc idõtöltésemnek az olva-

sás, különösen a történelem és az iro-

dalom érdekel – mesélte elöljáróban.

–   Hogyan került Százhalombattára?

–   Még elõtte feleségül vettem egy

Tolna megyei lányt – ennek immáron

36 esztendeje. Azután 1982-ben a

mun kalehetõség csábított az olajfi-

nomítóba, Százhalombattára. Itt is te -

lepedtünk le véglegesen. Egészen

2006-ig, rokkantnyugdíjazásomig a fi-

nomítóban dolgoztam, a végén már

csoportvezetõi beosztásban. A régi

kollégákkal ma is gyakran összefutok

a városban. 

Egy fiunk született, aki autószerelõ

szak munkás, és jelenleg Németor -

szág  ban dolgozik és él a családjával.

Négy éves Karolina kisunokánk fele -

ségemmel együtt a szemünk fénye. 

– Mikor kezdõdött vesebetegsége?

– Két évvel ezelõtt nagyon magas lett

a kálium szintem, olyannyira, hogy

életveszélyes állapotba kerültem. Ek-

kor bevittek a Bajcsy-Zsilinszky Kór -

házba, ahol sikerült megmenteni az

életemet. A dialízist azonban nem le -

hetett tovább halasztani. A veseelégte-

lenségem egyértelmûen a cukorbe-

tegség szövõdményeként keletkezett.

     Ennek tudatában is mindent meg -

teszek azért, hogy a lehetõ legjobb vér-

cukor beállítással éljek. Hálás va gyok

diabetológusomnak, akivel együtt-

 mû ködve sikerült az inzulin mennyi -

ségét és a diétát jól beállítani. A dialízis

kezelés hatékonysága ér de kében is

igyekszem megtenni mindent: vállal-

tam a 4,5 órás kezelést, két kezelés

között megpróbálom a lehetõ leg ke -

vesebb súlyt összeszedni és re mény -

kedem, hogy a kelleténél na gyobb

testsúlyomból is sikerül leadnom.

Lelkileg pedig az éltet, hogy egy

nagyon jó „csapatba” járok kezelésre,

kikkel bármirõl lehet beszélni. A ke -

zelés során van olyan betegtársam,

kivel együtt nézzük a sport köz ve tí -

téseket. Különösen a futballt és a kézi-

labdát szeretem, fiatalként magam is

fociztam. Azonban akkor sem kap -

csoljuk ki a televíziót, ha pingpong

vagy tenisz játszma zajlik. 

– Kicsit kényes a kérdésem: roma

származása jelentett-e hátrányt éle té -

ben, a munkája során?

– Õszintén mondom: nem. Mindig,

mindenütt megtaláltam a hangot is -

kolatársaimmal, munkatársaimmal és

most a betegtársaimmal is. Szüleim

úgy neveltek, hogy megõrizhettem ro -

ma identitásomat, de elfogadtam a

többségi társadalommal való együtt -

élés szabályait is. Én úgy érzem, hogy

jól boldogultam közös hazánkban. 

– Végezetül beszélne arról, milyen

„elvárásai” vannak a Vesebetegek Dél-

Budai Egyesületével szemben?

– Én nagyon örülök, hogy lassan sike -

rül teljesen felélednie. Szeretném, ha

egyrészt képviselné a betegek érdekeit

a dialízis állomáson: jelezné az eset -

leges problémákat és ugyanakkor

részt venne azok orvoslásában. Biztos

vagyok benne, hogy az egyesület ak-

tivitása kihat majd a betegek egymás

közötti és a nõvérekkel való kapcso-

latára is. Természetesen – mint egye -

sület, adományok szerzésével szeret-

nénk támogatni a legrászorulóbb be -

tegeket, és ha lesz rá igény, akár közös

rendezvényeket is szívesen szervezünk.

Azt gondolom, hogy számomra az

ilyen és hasonló feladatok jótékonyan

hatnak majd az egészségemre is.

– Jó egészséget és sok sikert!

    Szervezetünk, a
Ve sebetegek Sza -
bolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Egye sülete tá -
jékoztató DVD-t ké szí -
tett, amelybõl meg-
 tud hatóak a kü lön -
bözõ kezelési formák,
abból a célból, hogy a
beteg még a dialízis
megkezdése elõtt tud -
jon dönteni, hogy õ
melyik kezelési for-
mát választja. A DVD-t családtagjaival megnézve,
reményeink szerint csökken az ismeretlentõl való
félelem, és a beteg felkészülten vár hatja a kezelést.

    Támogató a Nemzeti Erõforrás Minisztériumának
jogelõdje, az Egész ségügyi Minisztérium.

Az orvosi és
filmes megva ló sí -
táshoz a nyíregy-
házi B.Braun Dia-
lizis Centrum orvo-
sai és szakmai sze-
mélyzete is segít-
ségünkre sietett dr.
Sze gedi János igaz-
 gató-fõorvos úr ve -
zetésével. 

Köszönet il le ti
azokat az egye sü -

leti tagokat is, akik szintén elsõ szóra vállalták, hogy
közremûködnek a film elkészítésében.
    Minden érdeklõdõnek szívesen adunk az el ké -
szült anyagból!

Kutasi Irén
Vesebetegek SzSzB Megyei Egyesületének elnöke

aktáros volt Bóka Imre, mielõtt

nyugállományba került. Az el -

múlt évben csípõmûtétre készült ép-

pen, amikor elküldték a szokásos

laboratóriumi vizsgálatra. Óriási volt

a meglepetése, amikor megtudta,

baj van a veséivel. Addig ugyanis

semmilyen tünetet nem vett észre

magán. Azzal tisztában volt, hogy

régóta magas a vérnyomása, de

hogy ez az alattomos betegség ilyen

súlyos következményekhez vezethet, nem hitte volna. 

     A csípõmûtétet elvégezték, de neki aztán mûvese keze -

lésre volt szüksége. A B. Braun Avitum Hungary Zrt. ajkai

dialízisközpontjába betegszállító hozza a kezelésekre. 

Amióta így méregtelenítik a szer -

vezetét, kellemes a közérzete. Csak

a Cimino fisztula mûtéti beülte té -

sével volt gondja, mert a sebészek

ugyan három ilyen speciális ér ösz -

szeköttetést is létesítettek a csuk ló

felett az ütõér és a véna között, de

egyik sem sikerült. Végül a mellka-

sán készítettek ilyen fisztulát. 

Devecserben él a feleségével,

van egy fiuk és két lányuk, mindany -

nyian felnõttek. Bóka Imre otthon a kicsi kertjükben szokott

tevékenykedni, emellett tévét néz, olvas; mikor, mihez van

kedve.  

Garamvölgyi

B.Zs.

R

Aki nem adja fel Csípõmûtét után

dializálás

Tájékoztató DVD
vesebetegek és családtagjaik részére
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     Amikor a vizsgáló elõtti váróhely-

iségben lepakoltam, egybõl a szemem

hatósugarába került egy színes, A/2-

es nagyságú plakát, amely három osz -

lopban, 15-15 pontban foglalja össze

a vesebetegeknek: Mi ajánlott Önnek?

Táplálékok. Mire kell odafigyelni? cím-

szavakkal a legfontosabb tudnivalókat.

     Az üres vizsgálóba lépve meglát-

tam egy gyönyörû rajzot a falon, ame-

lyet a hetente kétszer dialízisre járó

Foky Ottó rajzfilmkészítõ mûvész alko-

tott, egy gyönyörû idézettel megfejel -

ve: „A szeretet az egyetlen dolog a

föl dön, amibõl minél többet adunk

másnak, annál több marad nekünk

is.” A folyosón is találtam még a

nyolc vanas éveiben járó mester kitûnõ

rajzaiból, különösen „A dialízis házhoz

megy” ragadta meg a fantáziámat.

     A szokásos délutáni vizit után meg -

érkezett beszélgetõ partnerem, Dr.

Zsig mond György osztályvezetõ fõor-

vos. Majd beinvitálta a fõnõvért, Fá -

bián Erikát, akivel majdnem három és

fél évtizedes alkotó munka köti össze.

     Mint késõbb kiderült, szinte elvá -

laszthatatlanok. Összetartó kollektívát

kovácsoltak össze annak idején, több

évtized alatt a MÁV Kórházban, majd

az összevonást követõen szinte min-

denki követte õket mostani helyükre.

     Bonyolult történet az itteni dialízis

központ elõélete, hallom a fõorvostól.

A lényege: az állami tulajdonban lévõ

honvédségi korházban magáncégek

sora követte egymást, õk üzemeltették

a dialízis állomást egészen az össze -

vonásig, sõt még utána is két évig. 

     Köztudott, hogy 2007. július 1-

jétõl jött létre az Állami Egészségügyi

Központ négy fõvárosi intézmény, az

Orvos Továbbképzõ, a Honvéd, a BM

és a MÁV Kórház összevonásával. 

     Dr. Zsigmond György pályázaton

nyerte el az osztály és a dialízis köz -

pont vezetését. Akkor még két helyen

mûködött mûvese állomás, itt és a

MÁV Kórházban. A vezetés célja az

volt, hogy csak egy legyen. A Honvéd

Kórházban nagyobb volt a hely, ezért,

amikor 2009. tavaszán lejárt a ma -

gáncéggel az üzemeltetési szerzõdés,

nem hosszabbították meg. Hiába

men tek lobbyzni, jegyzi meg a fõ nõ -

vér. Mert bizony nem nyugodtak bele,

hogy ki lettek ebrudalva a zsíros állami

pénzeket hozó helyrõl.

     Tehát 2009. július 13-án, szom-

baton költöztek át a MÁV Kórházból és

hétfõn, egy nap elteltével! már az itteni

60 és a magukkal „hozott” 50 vese-

beteget is ellátták. Akkor 18 géppel, 3

mûszakban szolgálták ki az idejá rókat.

A fõorvos és a fõnõvér több esetben,

a dátumokat és a számokat eltérõen

idézi, de végül is mindig megegyeznek

valamilyen módon. Azóta 5 gépet kap-

tak, így már napjainkban a 23 dialízis

géppel akár 138 beteget is el tudná-

nak látni. Jelenleg 90 betegük van…

Természetesen továbbra is ellátják az

igényjogosult honvédeket, vasuta-

sokat és rendvédelmi dolgozókat.

Hozzájuk tartoznak a XIII. és a XV. ke -

rület vesebetegei, valamint a IV. ke -

rület akut betegei is, sorolja a fõorvos.

     Nagy gonddal készítik fel a ve se -

átültetésre alkalmas betegeket, mond -

ja Fábián Erika fõnõvér. Jelenleg

tizenketten várnak vesére, öten pedig

elõkészítõ szakaszban vannak, a vizs-

gálatokon vesznek részt. A hozzájuk

járók közül mintegy 40 fõnek a kora

miatt nincs esélye a transzplantációra.

Többen azért nem kerülhetnek sorra,

mert szívbetegek.

     Körbeinvitálnak ven dég látóim a

mû vese állomáson. A fõ -

or vosnak és a fõnõvérnek

láthatóan, jól érzékelhe tõ -

en amo lyan családfõi te -

kintélye van. 

Nemrég kap ták meg a

gé peken lé võk az uzson-

nát, a szendvicseket.

Kérdõ tekintetemre el-

mondja Erika, hogy az ál-

lami egészségügyben ér-

 de kes módon nyereséges

a dialízis, ezért jut ele mó -

zsiára is a kezelt be te gek -

nek. Majszolják is jóízûen.

     Az egyik megszólított,

a 79 éves Dr. Herceg Ottó

a hadseregben jogászként

dolgozott. Nem látszik raj -

ta a kora, derûsen viseli sorsát, és

mint mondja, sok-sok öröme telik az

unokáiban.

     Amikor megérkeztem, azt láttam,

hogy egy idõs emberbe két oldalról

karolnak a nõvérek, és évõdve kísérik

be az egyik kezelõ terembe, miközben

közlik vele, hogy a szobában még há -

rom csinos hölgy vár rá. A bácsi bol -

dogan lépegetett köztük be a szobába

és megadóan foglalt helyet a fekhe-

lyen, hogy becsövezzék.

     Egy másik kezelõben egy roppant

derûs asszonyt látunk. Tóth Lászlóné

3 éve jár a kezelésre, mint mondja, és

sokat tesz azért, hogy jó színben lássa

a világot. Úgy gondolkodik, úgy él,

úgy étkezik, hogy jól érezze magát,

összhangban legyen a helyzetével, ön-

magával, embertársaival, a családja

tagjaival. Neki két fiú és két le ány -

unokája van. Mióta mûvese kezelésre

szorul, volt kint a fiánál Luxemburg-

ban is, ahol szintén kitûnõ dialízisben

volt része, de azt mondja, az ittenit

nem cserélné el azért a luxemburgiért.

     Minden beteget név szerint ismer

Erika, van hozzájuk kedves, évõdõ,

vicces, mosolyt fakasztó szava. Deme

Sándornak is újból feleségnek valót

ajánlgat a nõi betegek közül, aki

mosolyogva fogadja szavait. Õ egy éve

jár dialízisre, arra vár, hogy listára

kerüljön, éppen holnap lesz az utolsó

vizsgálata. (A beszélgetésre 2011.

március 22-én került sor. A szerzõ)

Sándor az édesanyjával él, le van

százalékolva, így nem dolgozhat a

beteg veséjével.

     Körutunkat az emeleten, a neph -

rologiai osztályon folytatjuk.

Meglepõen nagyok a kórtermek, zö -

mében két ágyasok, de akad négy

ágyas is, ahol éppen pihennek, ét -

keznek a beutaltak. Van, akinél láto-

gatót zavartunk meg a beszélge-

tésben. Mert tulajdonképpen ide egész

nap jöhetnek a látogatók.

     Az orvosok nyolcan, és a nõvérek

– itt az osztályon tizen, a dialízis köz -

pontban tizennégyen – szintén „nagy -

családként” viselkednek. Nem csoda,

hiszen még az elõzõ helyükön össze -

csiszolódtak. Volt rá módjuk, mert pél -

dául, amikor Dr. Zsigmond György-

 nek a MAHART vezérigazgatója volt a

betege, hálából meghívta õt és mun -

katársait egy feledhetetlen hajókirán-

dulásra a Dunán. Felfelé hajókázva

megkerülték a Szentendrei-szigetet,

volt zenekar a hajón, mû-

sort is adtak. 

Szóval, jót bulizott a tár-

saság. Igye keztek minden

évben egy hangulatos va -

csorát rendezni. Fábián

Erika kap csolatot keresett

a Gundel étterem ve ze tõ -

jével, aki az orvosok mel-

lett még a vesebetegeket

is meghívta egy kellemes

vacsora estre a Gundel

pincé jé be. De vacso ráz tak

már a Sir Lancelot étte -

remben is. 

Hirtelen kihívják Eri kát

az irodából. Izgatottan jön

vissza és mondja, ve se ri -

adó van, egyik ke zelt jük -

nek találtak vesét! 

De sajnos, nem kerülhet sor a mû -

tétre, mert éppen gyógysze reket szed,

valamilyen vírus támadta meg néhány

napja… Pedig mennyire várták már

ezt a napot valamennyien, különösen

a betegük!

     A hosszú és jóízû beszélgetésünk,

körutunk alatt észrevétlenül elrepült az

idõ. Fájó szívvel, de örömmel búcsú-

zom a fõorvostól és a fõnõvértõl a

Honvéd Kórház dialízis állomásán,

mert tudom, hogy a nagy családot

összetartják. 

Nem katonai drillel, hanem szeretettel,

gondoskodással, emberséggel.

Timár Mátyás

Kissé szorongva léptem be a Honvéd Kórházba. Már a bejáratnál katonai

egyenruhás biztonsági õr igazított útba, aztán az útelágazásoknál újabb,

elõzékeny és segítõkész katonaruhások adtak szinte kézrõl-kézre, amíg a kisváros-

nyi labirintusban eljutottam az Állami Egészségügyi Központ I. épületében lévõ, 

a nefrológiai osztályhoz tartozó dialízis központba.

Olyanok, mint egy nagy család
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     Nyolcvanegy esztendõs Verrasztó József, akivel a

B.Braun dialízis központ jában találkoztunk. 

A keme nes hõgyészi  idõs férfirõl, látva fizikumát, nehéz el-

hinni, hogy csak nem 42 éven át igen nehéz munkát

végzett, kovácsként dolgozott. 

– Megpatkoltam én a lovakat becsü lettel –

mondja a jókedélyû úr az ajkai mûvese ál-

lomáson. – Készítettem me zõgazdasági

munkagépeket, meg is javítottam õket, ha

kellett.

– Mikor vették észre a betegségét?

– Két éve, egy rutinellenõrzés során. Meg is

lepõdtem, mert semmilyen pa naszom nem

volt. Húsz évvel ezelõtt ugyan találtak

köveket a bal vesémben, de akkor nem gon-

doltam, hogy egyszer még mûvesegépre

kerülök. 

– Hogyan telnek otthon a nyugdíjas napok?

– Kímélnem kell magamat, mivel há rom éve

szívritmus-szabályozót kaptam. Nem szabad nehéz fizikai

mun kát végeznem. A fiamékkal lakom, van egy kis kertecs -

kém, abban szoktam kicsit dolgozgatni. Van két unokám

és négy dédunokám, szép család vesz körül engem. 

G.A.

     A Nemzetközi Nephrologiai Tár-

saságok, és a Vesealapítványok Szö -

vet sége magyar kezdeményezésre

2006-tól március minden második

csütörtöki napját a Vese Világnapjának

nevezte el. 

     Ehhez csatlakozva 2011. március

10-én a Vesebetegek Szabolcs-Szat-

már-Bereg Megyei Egye sülete a Nyír-

Plázábán kiállítást szervezett a felvilá-

gosítás, a vesebetegség megelõzése

érdekében.  

     A megnyitón részt vettek az egye -

sület tagjain kívül az Alterego Egye sü -

let, mint házigazda, a Nyíregyházi

Cu korbetegek Egyesülete, a Nyíregy-

házi ILCO Klub tagjai, a B.Braun Avi-

tum Hungary Zrt munkatársai is.

     A megjelenteket Kutasi Irén, az

egye sület elnöke és Dankowszki

György a Nyír-Pláza igazgatója kö -

szöntötte. 

     A kiállítást Dr. Angyal Sándor nef -

rológus fõorvos, a Jósa András Oktató

Kórház és a B.Braun Avitum Hungary

Zrt. II.sz. Dializis Centrumának orvosa

nyitotta meg. 

     A média is szép számmal képvisel-

tette magát a rendezvényen. A kiállítá-

son, az érdeklõdõk tablók és szövegek

segítségével képet és tájékoztatást

kap hattak a vesebetegségrõl, meg elõ -

zésérõl, kezelésének módjairól, illetve

betekintést nyerhettek a Vesebetegek

Sz-Sz-B Megyei Egyesületének életébe

is. 

     Ezen kívül mindenki számára elér -

hetõvé váltak a különbözõ tájékoztató

anyagok, úgymint: a B.Braun kiadá -

sában megjelent Vese Világnap 2011

cím  kisfüzet, az egyesületünk kiadá -

sában megjelent anyagok a Vesebe -

tegségrõl I-II., tájékoztató CD és DVD,

az NCA segítségével készített, egye -

sületünket bemutató szórólap. A prog -

ramon az érdeklõdõk találkozhattak és

elbeszélgethettek a vesebetegség kü -

lönbözõ stádiumaiban lévô embe -

rekkel is.

Kutasi Irén

egyesületi elnök

     Tükör László nem túl beszédes em-

ber. Pestiesen szólva olyan, akinek nehéz

a szavába vágni. Meglehetõsen szûksza-

vúan válaszol a kérdéseimre. 

     De amíg a hemodializáló gép dolgo-

zik, van idõnk beszélgetni. 

– Miként kezdõdtek a bajok? – érdek-

lõdtem a jókötésû férfitõl. 

– Öt évvel ezelõtt nagyon viszketni kezdett

a bõröm. Elmentem a bõrgyógyászatra,

kaptam különbözõ kenõ csöket, egyéb sz-

ereket, de csak nem jöttem rendbe.

Aztán a laboratóriumi vizsgálat kimutatta, hogy nem

mûködnek jól a veséim és ez okozta a furcsa tüneteket. 

– Mikor került mûvesegépre?

– Egy hónappal azután, hogy diagnosztizálták a beteg -

ségem. Tavaly felkerültem a transzplantációs várólistá ra is,

nagyon remélem, hogy meggyógyulok. 

A Nemeshanyban élõ férfirõl megtu-

dom, hogy 33 esztendeje er dész.

Ma is járja az erdõt, szereti kü lönleges

munkáját. Amikor nem kell kezelésre jön-

nie a. B.Braun ajkai dialízis központjába,

otthon méhész kedik, puly kát, malacot

nevel. Nem hagyja el magát, saját gép-

kocsival érkezik a kezelésekre. 

Persze, még nem idõs, hiszen csak 51

éves. Leánya diplomás bölcsész, most

éppen állást keres. Ikerfiai még tanulnak. 

A családtagjai elõször nagyon megijed tek, amikor kiderült

kró nikus betegsége, de amikor lát ták, hogy a kezelések

hatására jobban van, megnyugodtak. 

Most õk is várják, hogy a családfõ szerv hez jusson. 

G.A.

Szervre vár az erdész is

Egykor lovakat is patkolt

Vese Világnap NyíregyházánSzervre vár az erdész is

Egykor lovakat is patkolt
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Csökkenti a stroke
kockázatát 

az új véralvadásgátló

Csökkenti a stroke
kockázatát 

az új véralvadásgátló

ét évtized aktív munkáját, a magyar mûvese ellátás

érdekében végzett tevékenységét méltatták azok a

kollégák és barátok, akik március 11-én összegyûltek Bala -

tonalmádiban, hogy Zoltán Györgyöt ünnepeljék.

A Fresenius Medical Care korábbi ügyvezetõ igazgatója

tavaly tavasszal adta át a stafétabotot utódának Berkes At-

tilának, de azóta is a cég tanácsadója maradt, és nem sza-

kadt el a szakmától: elnökként aktívan irányítja a Nephrolo-

giai Szolgáltatók Egyesületének tevékenységét.

A Fresenius és a mûvese ellátás magyarországi története a

nyolcvanas években kezdõdött, amikor a Zoltán György ál-

tal irányított kereskedelmi iroda néhány dializáló gépet

értékesített megyei kórházaknak. Akkor még nem létezett

Magyarországon egyetemleges mûvese ellátás, csak egy

szûk csoport részesülhetett abban a „szerencsében”, hogy

életfenntartó kezelésben vegyen részt. Sok olyan krónikus

beteget viszont eltanácsoltak a kezeléstõl, akiket ma min-

den további nélkül felvennének a dialízis ellátásba.

Ma, húsz évvel késõbb, egy nemzetközi viszonylatban is

kiváló ellátást nyújtó, a legmodernebb szakmai és minõ -

ségügyi elveknek megfelelõ ellátórendszer nyújt országszer -

te átfogó szolgáltatást a több, mint 6000, vesepótló keze -

lés ben részesülõ beteg számára.

     A két idõpont között, Zoltán György aktív közremû -

ködésével, a szakorvosok és nõvérek áldozatos munkájával,

a piacon mûködõ több mûvese szolgáltatóval együtt, egy

olyan rendszer jött létre, amelyben a legmagasabb szakmai

szabványok szerint, egyedülálló egészségügyi minõség -

irányítási alapelvek mellett, nagy biztonsággal folyik az

országos dialízis tevékenység.

     Közel kétszáz munkatárs, kolléga és barát jött el az ese -

ményre, hogy együtt méltathassák Zoltán Györgyöt, és

közösen emlékezzenek az elmúlt évtizedekre. A meghívot-

tak között jelen volt Perner Ferenc

professzor, a Semmelweis Egye -

tem nyugalmazott egyetemi tanára, Fabók József, a B.

Braun Avitum dialízis szolgáltató korábbi vezetõje, mai fõ-

tanácsosa, Budaházy Emil, a budapesti Péterfy Sándor ut-

cai Kórház korábbi fõigazgatója, Langer Róbert professzor,

a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti

Klinikájának igazgatója, vesebeteg szervezetek vezetõ

képviselõi és számtalan harcostárs, akik együtt dolgoztak

és küzdöttek a magyar mûvese ellátás felépítéséért.

     Az egészségügyi döntéshozókhoz eljutó KÓRHÁZ szak-

lap különkiadványt szentelt Zoltán György munkásságának,

„Zoltán György, az Ember” címmel, amelyben összegyûj -

tötték az elmúlt években vele készült beszélgetéseket, va -

lamint egy új interjút is készítettek: Zoltán György és a

mûvese ellátás múltjáról, jelenérõl és jövõjérõl.

Dr. Szepesi András, a KÓRHÁZ szaklap fõszerkesztõje a

     A véralvadásgátló medicinák so -

rában újabb és újabb hatásos ké szít -

mények jelennek meg. Az Amerikai

Kardiológiai Kollégium legutóbbi tu-

dományos ülésén bemutatott vizsgá -

lati adatok szerint fõként a pitvarfibril-

láló, (szívritmuszavar e fajtájával küz -

dõ) betegek esetében jelent jó lehe -

tõséget az új készítmény. Ugyanis a

korábban alkalmazott, hasonló hatású

gyógyszereknél nagyobb mértékben,

a betegek stroke rizikójától függet lenül

csökkenti a stroke kockázatát.

A gyógyszer Magyarországon sem is-

meretlen, dr. Zámolyi Károly, a Baj -

csy-Zsilinszky Kórház IV. Belgyógyá -

szati osztályának vezetõ fõorvosa el-

mondása szerint már be is mutatták

Balatonfüreden, a kardiológusok

kong resszusán.

– Nem csupán elméleti bemutatásán

van túl, mert bizonyos protézis- (csípõ,

térd) mûtétek esetében eredménye-

sen alkalmazzák is az ilyenkor gyakran

elõforduló embólia kivédésé re. 

Az ame rikai tanulmány kimondottan a

szívpitvarfibrillációs eseteknél e lemzi a

gyógyszer hatását, ami bizo nyítottan

rendkívül kedvezõ.

     Napjainkban az embereknek egy

százaléka, de 80 éves kor felett 10

százaléka szenved valamilyen szívrit-

muszavarban. Ennek következtében

fokozott vérrögképzõdés alakul ki, ami

akár hétszeresére is növelheti a stroke

veszélyét, ezért kell ezeket folyama -

tosan véralvadásgátlóval kezelni.

     Az új, részletes adatokkal alátá-

masztott vizsgálatsorozat éppen azt

igazolta, hogy ez a könnyen kezelhetõ,

szájon át adható gyógyszer – a be -

tegek stroke rizikójától függetlenül –

csökkentette a stroke, embolia, vala -

mint a koponyaûri vérzések kialaku -

lását.

– Ön szerint a többi hasonló céllal

kifejlesztett véralvadásgátló gyógyszer-

rel szemben mi a legfõbb elõnye, „mit

tud” ez a tabletta?

– A pitvarfibrilláció következtében

évente mintegy 3 millió ember szen -

ved el a világban stoke-ot, amirõl tud -

juk, hogy súlyos, maradandó ká ro so -

dást okozó, gyakran halállal végzõdõ

betegség.

Az egészségügyi szakemberek, és a

betegek érthetõ módon, évek óta

szor galmazzák olyan gyógyszer piacra

kerülését, ami a stroke megelõ zé sé -

ben segít. Ennek a készítménynek

nagy elõnye, hogy a betegnek nem

kell havonta laboratóriumi kontrollra

járnia, tehát egy kényelmes, praktikus,

hatékony medicináról beszélünk. 

Ami hátrányára írható, az a meglehe -

tõsen magas ára. Mint a társada lom -

biztosítás által nem támogatott gyógy -

szer, bizony megterheli a bete gek

pénztárcáját. 

De remény van arra, hogy késõbb, ha

használata általánossá válik, és ked-

vezõ hatásai a betegszám csökke né-

sében mutatkoznak meg, akkor az il-

letékesek mérlegelni fogják támoga -

tását, hiszen egy népbetegség mege -

lõ zésével minden bizonnyal hosszú

távon megtakarítást jelent az egész -

ségügyi kassza számára.

L. Gy.

következõket fogalmazta meg laudá-

ciójában: „Nem mondom, sok csaló -

dás is érhette, a sûrûn változó koncep-

ciók és a sûrûn jelentkezõ pénzügyi

megszorítások közepette. De ezek se

tudták kikezdeni rugalmasságát, örök

optimizmusát, hi tét az emberben, a

jobbító szán dékok gyõzelmében.”

     Nemcsak a kollégák, barátok és

harcostársak készültek jókívánságok -

kal, ajándékokkal, amelyeket át is ad-

tak az ünnepeltnek, hanem Zoltán

György is hozott ajándékot: az elmúlt

évtizedek tevékenységérõl egy pergõ,

20 perces filmet láthattak a vendégek,

amelyben folyamatosan váltották egy -

mást a videojelenetek és a fotómon-

tázsok, bemutatva a magyar mûvese

el látás hõskorának jellemzõit, az el -

múlt húsz év eseményeit.

     A filmet követõen az ünnepelt szólí-

totta a színpadra barátait és kollégáit,

akiknek egy-egy személyre szóló bor-

ral, és néhány szép mondattal kö szön -

te meg a  közös munkát. Ezt kõvetõen

Marót Viki és a Nova Kultúrzenekar.

majd a Deciband szórakoztatta a ven -

dégeket a késõ éjszakába nyúlóan.

     Visszafogott és elegáns ünnep lé -

sen vehettünk részt, amelynek két je-

lentõs pillanata volt: amikor Fabók Jó -

zsef, a nagy versenytárs, a B.Braun

Avi tum fõtanácsosa kapott ajándékot

az ünnepelttõl, illetve amikor Perner

Ferenc professzor, a Transzplantációs

és Sebészeti Klinika 100 éves évfor-

dulójára készült bronz plakettjét átadva

kifejtette: a mûvese szolgáltatás és a

veseátültetés kéz a kézben járnak, hi -

szen minõségi mûvese ellátás nélkül

nem létezik minõségi transzplantáció.

     Összefoglalónkkal mi is szeretnénk

a Vesevilág hasábjain gratulálni Zoltán

Györgynek, és megköszönni mindazt,

amit az elmúlt években értünk, a ma -

gyar vesebetegekért tett.

Zöldi Péter

   Március közepén ünnepélyes keretek között búcsúz-

tatta Zoltán Györgyöt, a cég korábbi magyarországi

ügyvezetõ igazgatóját a Fresenius Medical Care.

K

Zoltán György, a magyar mûvese
ellátás (egyik) úttörõje
Zoltán György, a magyar mûvese
ellátás (egyik) úttörõje
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2 naponta új életet kapok... gészítõ gyógyszereléssel hosszú éve -

kig dialízis nélkül is sikerült lassítani a

beteg ségem elõrehaladását.

2009-ben azonban olyan eredmé nye -

ket kaptam kézhez, amelyek kizárták,

hogy továbbra is diétával és gyógy -

szerekkel kezeljük a betegségemet és

hirtelen át kellett állni a dialízisre. 

Ennek részleteirõl fiam, aki belgyó-

gyász fõorvos és dr Árkossy Ottó, az

in téz mény igazgatója együttesen be -

szél gettek el velem, ami számomra

na gyon sokat jelentett, mert bizony el

kell ismernem, hogy elképzelhetetlen-

nek tûnt, hogyan fogom élni a nor-

mális, megszokott, aktív életemet a di-

alízis mellett. Hitetlenkedve hallgat-

tam, hogy több száz ember dolgozik

aktívan a fõvárosban úgy, hogy 2-3

na ponta dialízisre járnak.

Azt gondoltam, ez képtelenség. De

nem volt más választásom és mivel az

életemet szerettem volna ugyanúgy él-

ni, mint azelõtt; végig gondoltam, mi

az a tevékenységem, amelyiknek a

helyére beiktathatom ezt a 4 órás

kezelést heti 3 alkalommal. Úgy dön-

töttem, hogy a szabadidõmbõl „csípek

le” erre a célra. Így tökéletes egyen súlyt

alakíthattam ki a munka, család és a

szabadidõ terén. Egy héten há romszor

járok dialízisre, ami alkal manként 4 óra

10 perces kezelést jelent. Azért válasz-

tottam a 3. mûszakot, mert legin kább

ez integrálható be a napjaimba.

– Van olyan területe az életének,

amit szigorúan meg kellett változ -

tat ni, esetleg be kellett fejezni?

Hogy áll például a sporttal? Fel -

tételezem, minden napi része az é -

le tének, de a korábbi intenzitást ki -

csit talán csökkenteni kellett?

–   A sport végigkísérte az életemet,

de nem verseny-, hanem hobbiszin-

ten. Korábban atletizáltam, túráztam.

Fiatalon rúdugrásban is jeleskedtem.

Egy nagyon kedves akkori történet,

hogy néha egy egészen „pici” egyéni

teljesítmény is hozzájárulhat a csapat

nagy eredményéhez. 1943-ban a Mû-

egyetem csapata (MAFC) nyerte meg

az országos rúdugró atlétikai bajnok-

ságot. A csapatban több csúcstartó

volt, de a gyõzelemhez az a pár centi

kellett, amelynek a teljesítése rám várt.

Mostanában pedig úgy tartom ma -

gam egyensúlyban, hogy rendszere-

sen sétálok, járom a természetet – ez

mindig is hozzátartozott az éle temhez,

és most sem jelent megterhelést szá-

momra.

Tudja, nekem az élet felértékelõdött,

amióta dialízisre járok, mert mi 2 napi

adagokban kapjuk az életet. Nagyon

nagy dolog ez! A tudomány renge -

teget fejlõdött ezen a téren is az elmúlt

években, és ez lehetõvé teszi, hogy

akkor is teljes értékû életet éljünk, ha

valami végleg elromlott a szerve ze -

tünkben.

– Milyen kapcsolatok, barátságok

ala kulnak ki az itt eltöltött hosszú

délu tánokon a kezelésre járók kö -

zött? Elnézést, hogy így fogalma-

zok, de Önt látva képtelen vagyok a

beteg kifeje zést használni, hiszen

vi talitása, kisu gárzása olyan magá-

val ragadó, ami mindannyiunk szá -

mára példaértékû.

– Nagyon sok kedves emberrel ismer -

kedtem meg, és közösen drukkolunk

az 50 év alattiaknak, hogy mielõbb le -

hetõségük nyíljon a sikeres transzplan-

tációra. Nem régen egy 35 éves fia -

talember kapott új vesét és nagyon

bol dogok vagyunk, hogy jól van, és

tökéletesen befogadta a szervezete az

új vesét.

Na és a nõvérkék...! Hát õk az én an -

gyalaim! Azt a kedvességet, türelmet

és vidámságot, amit tõlük kapunk, azt

nehéz lenne szavakkal leírni. 

Egyébként amióta a dialízisre járok,

kevésbé szigorú diétát kell tartanom.

Havonta szigorúan ellenõrzik a nátri-

um- és foszforszintet a véremben,

mert ez akét anyag nem ürül ki a di-

alízis során. Ezért furcsa módon el kell

kerülnöm néhány olyan ételt, ami má-

sok számára nagyon egészséges, ilye -

nek például a zöldségek és a halak.

Nagyon fontos, hogy a súlyomat szi -

gorúan tartanom kell, ebben nincs en-

gedmény. Azt azért elárulom, hogy a

felesé gem istenien fõz – természete-

sen szem elõtt tartva a diétám sza -

bályait, így bátran jóllakhatok.

A dialízis nem korlátoz az életemben,

mind a családi, mind a szakmai mun -

kámra jut idõ. Azok közé a szerencsé -

sek közé tartozom, akiknek munkájára

ezidáig igényt tartottak. Úgy látszik,

hogy a széleskörû fejlesztési tapaszta-

latok még most is hasznosíthatóak.

Hiszem és vallom, hogy az ember

akkor él teljes és harmonikus életet,

ha az alkotó tevékenység végigkíséri

az életét. Azt hiszem, ezt így a 87.

évemben bátran kijelenthetem, hiszen

ezt az „útravalót” adom át gyermeke -

imnek és unokáimnak is, akikre rend-

kívül büszke vagyok. Egyik fiam bel-

gyógyász fõorvos, aki éppen úgy, mint

én, elhivatottsággal és szenvedéllyel

végzi munkáját, nemkülönben a két

idõsebb unokám, akik jogászok. A

közeljövõben érettségizõ unokáim is

ezt az életfilozófiát teszik magukévá,

hiszen ez nálunk „családi örökség”. A

legfiatalabb unokánk a napokban fog

megszületni, alig várom, hogy a ke -

zemben tarthassam

     Hartai úr az órájára pillantott, –

ekkor vettük észre, hogy elrepült az

idõ – mosolyogva búcsúzott és fürge

léptekkel indult, hogy felkészüljön a

következõ kezelésre.

EK 

2 naponta új életet kapok...

     Zimankós, szürke délutánon ta lál -

koztunk Hartai Andrással a Fresenius

Klinika Szépvölgyi úti betegvárójában.

Amikor beléptünk az épületbe, tekin-

tetünkkel idõs, gyenge, kicsit meg -

fáradt urat keres tünk, de legnagyobb

meglepeté sünkre egy nap barnított,

felhõtlen te kintetû, dinamikus úriem-

ber mutatkozott be mo so lyogva, akirõl

in kább azt hihetnénk, hogy éppen

most érkezett egy hosszabb nyaralás-

ból, mintsem, hogy az évek óta tartó,

2 naponta ismétlõdõ mûvese keze-

lésre vár.

     Egészen elképzelhetetlennek tû nik.

Még most is. Életszeretete, tekinte -

tének élénk fiatalossága magával ra-

gadó. Nagy szeretettel és büszke ség -

gel mesélt munkájáról, amely ma is

élete egyik „szerelme”, szenvedélye és

hajtóereje:

–   Gépészmérnök vagyok, mûszaki

fej lesztés területén kezdtem dolgozni

a Magyar Optikai Mûvekben. Majd az

Elektro Akusztikai gyárban tevékeny -

kedtem. Ezalatt a gyár több mint hat-

van rádió- és televízióház hang  tec h nikai

berendezését építettem ki. Nagyon

büszke vagyok arra, hogy az 1980-as

moszkvai olimpiára minden hangtech-

nikát IC megoldással mi szállítottunk.

Késõbb az OMFB elektronikai fõosztá-

lyán dolgoztam. 1993 óta a Magyar

Ûr kutatási Iroda K+F menedzseri

mun káiban veszek részt. A MÛI szo -

rosan együtt dolgozik az ESÁ-val (Eu-

rópai Ûrügynökség, székhelye Pá rizs -

ban van), valamint a NASA-val (Ame -

rikai Légügyi és Ûrhajózási Hivatal). Az

országban található mintegy harminc

ûrkutató bázissal szoros kapcsolatot

tartunk, naprakészen ismerjük az ott

dolgozók fejlesztési munkáit. 1993 óta

a K+F pályázatok adminisztratív mun -

káit is ellátom (elõkészítés, zsûriztetés,

a felügyelõ miniszternek szóló javasla-

tok kidolgozása, a megvalósítás el-

lenõrzése és a zárás koordinálása). Ez

éves szinten mintegy 40-60 pályázatot

jelent.

– Meséljen kicsit a kezdetekrõl, hon-

nan ez a szemlélet, ez a kifogyhatat-

lan energia, ez a sosem múló szen -

vedély a munkája és az élet iránt?

–   Népi kollégistaként – ami akkor

egy teljesen új kezdeményezés volt

Magyarországon – kiváló lehetõségem

nyílt a tanulásra. A magyar népi kollé -

giumi mozgalom egyike volt a XX.

század legsikeresebb pedagógiai kí -

sér leteinek. A népi kollégiumi eszme

az 1930-as években született meg a

népi írók, falukutatók által feltárt rend-

kívül nehéz viszonyok hatására. A

bentlakásos internátus létesítésével

meg akarták teremteni a tanulás, az

értelmiségivé válás esélyét a szegény

sorsú, paraszti származású gyere kek -

nek. Maga a népi kollégiumi mozga-

lom a 1940-es évek elején indult, és

rövid virágzás után az évtized végére

be is fejezõdött. Még e rövid idõszak

el lenére is a hatása máig érezhetõ,

hiszen rengeteg kiváló ember került ki

az egykori kollégisták közül. Akkoriban

mi ezzel történelmet csináltunk, hiszen

egy év alatt 110 kollégiumot hoztunk

létre, és néhány év során a paraszti

szár mazású egyetemi hallgatók aránya

0,2%-ról 5,5%-ra nõtt.

Persze a családi „örökség” is ren ge te -

get számít. Rendkívül szerencsés va -

gyok a génjeim miatt, mert „strapa -

bíró paraszt szülõktõl” származom,

mindketten 80 év feletti kort éltek

meg. Van is családi körben jól ismert

anekdota édesanyámról. Azt mondták

róla annak idején: „Jó szegény feleség

lenne belõle, olyan szívós!”

– Mikor és hogyan derült ki, hogy

komoly probléma van a veséjével?

–   Vesebetegségemrõl 2002-ben sze -

reztem tudomást. Évekig szedtem

gyógyszert és szigorúan kellett diétáz -

nom, aminek betartásában rengeteget

segített feleségem, aki kiváló szocioló-

gus, de bátran állíthatom, hogy mel-

lettem épp ilyen kiváló diétás nõvérré

képezte ki magát, autodidakta módon

az elmúlt évek alatt. Neki köszönhe -

tem, hogy megfelelõ diétával és kie -
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     Diósjenõn találkoztunk, amikor

kis babáját vitte bemutatni vesebeteg

társainak. Feleségével és kisfiával há -

rom boldog embert volt szeren csém

megismerni a 31 esztendõs Szathmá -

ry István családjában. Teljes õszinte -

ség gel beszélt betegségérõl, a házas -

élet kényesnek vélt kérdéseirõl, a

CAPD eljárásról – és ferge te -

ges boldogságáról, amikor

megszületett kisfia. 

A hallga tóság sorában olyan

vese elég telenséggel küsz -

ködõ be tegek voltak, akik ép-

pen vá laszút elõtt álltak. Di-

alízis vagy otthoni, hasi mé -

regtelenítés, azaz CAPD. 

Sokuk gondolkodásában el -

ke seredettség, némi pesszi -

mizmus munkált, féltek a jö -

võtõl, a megváltozott élettõl.

     És akkor, íme, itt egy fiatalember,

aki úgy beszél a betegségrõl, a keze -

lésrõl, mintha az egy egyszerû fogfájás

volna. Így is lehet élni? Így is lehet

gondolkodni? Csodáltuk õt. Optimiz-

musát, pozitív hozzáállását. Tanultunk

tõle. Emberséget, szeretetet, józan

gon dolkodást. Ekként emlékezik be -

tegsége kezdetére, a közelmúltra.

– 2005-tõl jelentkeztek a különféle

panaszaim. Lábfájás, ízületi panaszok

jelentkeztek, de nem gondolt senki

veseelégtelenségre. A körzeti orvos

mindenhová elküldött, a fogászattól a

reumatológiáig, s az urológus talált is

egy kis vesegyulladást. Megkaptam a

szokásos antibiotikumot, mely kezelés

helyesnek is tûnt, hiszen a kontroll ne -

gatív eredményt mutatott. Mindez 3

hétig tartott, ekkor befejeztem a be -

teg ál lományosdit, és visszamentem a

mûanyagüzembe. Ámde volt egy kar-

diológiai beutalóm, amelyre 7 hónap

múlva kellett elmennem. 

El is mentem rendesen, pontosan

2006. decemberében, s ott nagy

meglepeté semre az orvos kijelen-

tette, hogy túlságosan gyorsan ver a

szívem.

Januárban kellett újabb vizsgálatra je-

lentkeznem, ám ekkor már haza sem

engedtek a kardiológiáról, hanem

rögtön  mentõ vitt a Margit Kórházba,

s elkezdõdött a mûvese  kezelésem.

Rögvest le is vettek rólam – 8 óra alatt

– 5 liter vizet! Utólag derült ki, hogy

életveszélyben voltam. A 2. napon elá -

rulta a fõorvos asszony, hogy nagyon

izgult értem. De én megnyugtattam,

hogy addig nem halok meg, míg

nincs gyermekem!

– Ekkor 3 hónapig koptatta a kórházi

ágyat. Mi mindenen esett át?

– Mindent kipróbáltam. No, nem jó -

szántamból, hanem a jövõm érdeké -

ben. Legalább ötvenszer vettek tõlem

ezidõ alatt vért, de volt kanül beül-

tetés, plazmaferezis. Van egy jó szto -

rim a kanül mûtétrõl. Ugyan az ápoló -

nõ felkészített a folyamatra, csak ép-

pen azt nem mondta el, hogy ez

mûtéti úton történik. Így, amikor

megláttam a szikét, majd’ kiugrottam

a bõrömbõl. No, és a bõr sercegése,

amikor felvágják! Hát, azt sohasem fo-

gom elfelejteni. A hangja ma is itt van

a fülemben. S amikor kifolyt a vérem,

majdnem elájultam. Úgy kapott el a

fõorvos úr, különben a padlón

végeztem volna.

– Három hónap, az nagyon

hosszú idõ. Hétvége ken ha -

zamehetett?

– Sajnos, nem. De a nejem

naponta bejött hozzám. Igaz,

albérletben laktunk, kevés volt

a pénzünk, de õ sohasem

hagyta ki a látogatást. Tartot-

ta bennem a lelket.

– Kellett?

– Hát persze. Gondolja csak

el, amikor azt taglalták, hogy melyik

kezeléssel van több esélyem a túl -

élésre?! S hogy mennyi idõm van há-

tra?! De én kijelentettem, még fiatal

vagyok, gyermeket akarok!!!! Így aztán

a CAPD mellett döntöttünk. Három

éve, 2007. márciusában elkezdtem a

hasi méregtelenítést. Naponta négy -

szer cserélem a folyadékot, s ugyan

leszázalékolt nyugdíjas vagyok, otthon

minden házimunkát elvégzek, sõt,

még kertészkedek is.

– Mikor jött a kis Szabolcs?

– Már a kezelés elején ajánlották a

spermabankot, és én elfogadtam a ta -

nácsot, hiszen mindenképpen sze -

rettünk volna gyermeket. El is men -

tem a Krióhoz, befizettem a mély -

fagyasztást, de közben normál házas -

életet éltünk. S egyszercsak azzal fo-

gad Hajnalka, a feleségem, hogy

meg fogant. Gondolhatja, hogy milyen

boldog voltam! Aztán megszületett a

kisfiam.

– Jól tudom, hogy a névadás Polner

fõorvos úrhoz fûzõdik?

– No, ennek is története van. Valami-

lyen okból a fõorvos úr mindig Sza -

bolcsnak szólított engem. Már õ maga

is nevetett ezen a nyelvbotláson, de

végül rám ragadt a Szabolcs név. Az -

tán, amikor kiderült, hogy a baba kis -

fiú lesz, elhatároztuk a nejemmel,

hogy Szabolcsnak nevezzük. Szath-

máry Szabolcs lett a neve. Most már

jár, gügyög, és állandóan ne vet. Be-

vallom, õ a család mindene.

– Ma is igénybe veszi a spermabank

szolgáltatást?

– Nem, felmondtam. Miután bebizo -

nyosodott, hogy fogamzóképes va -

gyok a CAPD mellett is, felmondtam

a szolgáltatást. Meg amúgy is, elég

sokba került…De a gyerekprojekt újra

mûködik. Idõszerû már Szabolcsnak

egy kistestvérke!

– Hogyan telnek a napjai?

– Ha tehetném, megtoldanám a 24

órát! Annyi tennivalóm van a ház-

tartásban és a kertben, hogy elkelne

még néhány óra ráadás. Persze, a

betegség miatt lassabban is dolgo-

zom, mint régen, no és ott vannak a

kezelések. Mindez idõbe telik. A pá -

rom a gyerekkel foglalkozik, én a házi -

munkával. Kis konyhakertünk van,

ahol megpróbálok néhány finomságot

termeszteni. Sajnos, sem a ház, sem

a kert nem a miénk, egy nagyon jó

barátunk adta bérbe. Illetve, nincs is

bérleti díj, csupán a rezsit kell kifizet -

nünk. Hát, ilyen emberek is vannak!

Csodálkozik még, hogy ilyen vígkedé-

lyû ember vagyok? Hiszen körülöttem

csak jóság, szeretet, vidámság van!

Vagy legalábbis, én csak ezt veszem

észre. Pozitívan állok a dolgokhoz.

Dunay Csilla

A legnagyobb gép mellé kéredzkedett

Teljes élet CAPD-vel

Ha az ember pozitívan gondolkozik

     Sinka Lajosné Horváth An -

gyal ka öt éve lett vesebeteg. Ma

is pontosan emlékszik arra, mi

történt, amikor a már szinte elvi -

selhetetlen panaszaival orvoshoz

fordult.

– A fiam szabadnapos volt éppen,

el is vitt az orvoshoz, aki már nem

engedett hazamenni, azt mondta,

nyomban be kell feküdnöm a

kór házba – meséli Ajkán, a

B.Braun Avitum Hungary Zrt. 17

számú dialízis központjában. –

Akkorra már nagyon gyenge voltam.

Lefogytam 48 kilóra, de a lábaim da-

gadtak. S ha még csak megdagadtak

volna! Folyadék szivárgott belõlük, alig

bírtam menni. Nem volt vizeletem, sú-

lyos állapotba kerültem. Aztán meg -

kap tam az elsõ mûvese kezelést és

rögtön jobban lettem. Nem kell dié -

táznom, de a folyadékfogyasztásra

ügyelnem kell. Vigyázok is most már,

örülök, hogy a nagy baj elmúlt végre. 

     A kedves ajkai asszony azt is elárul-

ja, hogy júliusban lesz 83 esztendõs.

Nem volt könnyû élete, hiszen mindig

sokat dolgozott. A dobozgyárban

hatalmas gépeket kezelt közel

másfél évtizeden át. 

– Fiatal voltam és még én kér tem,

hogy tegyenek a legna gyobb gép

mellé, mert akkor több pénz lesz

a bo rítékban – mon dotta. – Aztán

nyug díj ba men tem, otthon tevé -

kenyked tem a ház körül, a kert-

ben. Férjemmel csen desen élünk

Ajkán, van egy fiunk és egy lá -

nyunk, akik négy unokával és két

dédunokával ajándékoztak meg

bennünket. Szerencsére õk is a város-

ban laknak. A fiunk minden nap meg -

látogat. Itt, a mûvese állomáson na -

gyon kedvesek az orvosok és a nõ vé -

rek egyaránt. A kezelés óráit igye -

keznek elviselhetõvé tenni számunkra. 

Garamvölgyi Annamária 
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képzelet határtalan, mindenki azt

gondol, amit lát az egyes alakzatban.

Én például, amikor a fotóimat ala-

posan átnéztem, egy vaddisznófejet

és egy aprócska, négylábú, megha -

tá rozhatatlan fajú ragadozót is talál-

tam. Ebben a barlangban cseppkõre

kevésbé számíthatnak a látogatók.

Illetve újabban úgynevezett beton -

cseppkõ képzõdött már, olyan, mint

másutt a spagetti cseppkõ. Az egyes

hasadékok, sziklaképzõdmények

meg erõsítésére elhelyezett betonon

keletkeztek, jóval rövidebb idõ alatt,

mint az igen apró, alig 1-2 cm-es

eredeti cseppkövek, amelyek alig-

alig látszanak még, hallottuk Balázs

Andreától, a barlangot üzemeltetõk

vezetõjétõl.

    Egyébként a Szemlõ-hegyi bar-

lang egész évben látogatható. 

Szakképzett vezetõk, barlangászok,

barlangi mentõk, tanáremberek se -

gítenek eligazodni a látnivalókban. 

    Szívesen rendeznek itt évente

Mikulás napi ünnepséget, ilyenkor a

nagyszakállú a 45 méter mély lift -

aknán ereszkedik alá ajándékaival.

    De születésnapi partit és esküvõt

is tartanak itt. Balázs Andrea is itt

tartotta az esküvõjét, a frigybõl két

szép gyereke született, az egyik már

nagykorú. De ahogy a létesítmény

vezetõje beszél a barlangról, a látni-

valókról, a barlangászokról, az maga

a valóság, a csoda. Szinte száguld az

ember képzelete, hogy magába fo-

gadja a barlangok világának szép-

séges látnivalóit, titkait. Nagyszerû

volt a MÚOSZ Környezetvédelmi,

Vízügyi és Idegenforgalmi Szakosztá-

lyának elnökétõl, Polgár Zoltántól a

kezdeményezés, hogy látogassunk el

ide, és mutassuk be olvasóinknak a

Szemlõ-hegyi barlangot.

    Keressék fel hát Önök is a Szem-

lõ-hegyi barlangot, hogy részük

legyen a csodában!

                                Timár Mátyás

                           A szerzõ felvételei

    2011. március 21-én adták át a

barlang új látogatóközpontját, inter-

aktív barlangtani és barlangkuta -

tókat, barlangi mentõket, bemutató

kiállítását, a geológiai bemutatóköz -

pontját, a barlang felett lévõ csodá -

la tos tanösvényeit is. Mindezt egy ha -

tárokon átnyúló program, vala mint

magyar–szlovák együtt mûkö dés ke -

re tében, 130 millió forintból tették.

    Több barlangban jártam már a

világban, de ilyet, mint a Szemlõ-

hegyi még sehol nem láttam, ugya-

nis egy részét a mozgássérültek ke -

rekesszékkel és a babakocsival érke -

zõk is megtekinthetik. Ugyanis az itt

kialakított sima betonfelületen nagy -

szerûen közlekedhetnek a föld mé-

lyén. E sorok írójának egy 28 éves

mozgássérült nagylánya van, aki

még soha nem juthatott el ilyen jel-

legû barlangba a kerekes székhez

kötöttsége miatt. Most esélye nyílt

erre is. Akárcsak a vakoknak, a hal-

lókészülékkel érkezõknek, mert több

helyen, a barlangban és a barlang

feletti tanösvényen is a vakok írásá-

val helyeztek el bemutató táblákat,

sõt az egyik tanösvényen egy dom-

bormûvet is találunk, a budapesti

barlangok feltüntetésével.

    Az 1930-ban felfedezett Szemlõ-

hegyi barlangot 1986 õszétõl lehet

igazán látogatni. A Duna–Ipoly Nem -

zeti Park Igazgatóság által üzemel -

tetett, fõleg gyermekek által látoga-

tott hévizes barlangot „Budapest

föld alatti virágoskertjének” nevezik.

Joggal, hiszem a fenyõfára, a szõlõ -

fürtre, a karfiolra emlékeztetõ borsó -

képzõdmények is ezt bizonyítják. De

van itt jegesmedvére és boszor -

kányra hasonlító alakzat is. A bar-

lang vezetõje ez utóbbit, a boszit sze -

retné egyfajta emblémaként látni a

jövõben a kiadványaikon. Sõt, a

   Nyílván kevesen tudják a kedves olvasók közül, hogy Budapestet a barlangok
fõvárosának is tartják. Ugyanis sehol a világon nincs ennyi barlang egy adott ország
fõvárosában, mint nálunk. A kék 29-es autóbusszal a Szentlélek térrõl indulva,
például tíz megállónyira van csupán a megújult Szemlõ-hegyi barlang.

A Szemlõ-hegyi barlang újdonságai

LLááttooggaassssoonn  eell   BBuuddaappeesstt   
ffööllddaallaatt tt ii   vv ii rráággoosskkeerrtt jjéébbee!!

A barlang bejáratát feltûnô felirat jelzi Indulás az újonnan megnyitott tanösvényre

A Szemlô-hegyi barlang egyik
híressége a boszorkánynak
nevezett alakzat

Az úgynevezett borsókövek egy
lenyûgözô fürtje

A bejárat akadálymentesített, mozgássérültek is látogathatják a barlangot
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Utazás Ind iábalom, hogy egy különleges tea ke ve -

réknek köszönheti a megtisztelõ cí -

met. Olyan „meddõség gyanús” nõ -

kön sikerült segíteni a „Babaváró”

teával, akik már szinte lemondtak a

gyermekáldásról. A tea fogyasztása

után 100 kismama jelzett vissza si -

ker rõl adva hírt: baba született.

     Egyébként a gyógynövények sok-

mindent „tudnak”, szinte valamennyi

kórra kínálnak megoldást, a hagyo -

mányos orvoslásban is egyre több

szak ember alkalmazza, ajánlja ezeket

alternatív gyógymódként. Fõként, mi -

óta a 2008-as pekingi világkong resz -

szuson a WHO, az Egészségügyi Vi -

lágszervezet is felhívta az egész ségügy

figyelmét arra, hogy a népi gyógymód,

a sokezer éves bölcses ség sikeresen

építhetõ be a modern terápiába.

    Gyuri bácsi 2005-ben Népgyó gyá -

szati Egyesületet hozott létre Bükk -

szentkereszten: bükki és buda pesti

irodájában – munkatársai segítségé -

vel– hasznos tanácsokkal fogadja az

érdeklõdõket. Mindeközben hivatalo -

san is fitotearapeuta lett, meg sze -

rezte meglévõ tudásához a szüksé -

ges vizsgákat és okmányokat is.

    Bori néni hagyatéka gyümölcsö zõ,

közhasznot hozó örökség lett egy o -

lyan embernek köszönhetõen, aki

nem herdálta el a rábízott kincset, ha -

nem megsokszorozta az évek során.

    És, hogy mi ad erõt, hitet, mun -

kakedvet túl a 80. éven is neki?

– Az emberek szeretete, megbe csü -

lése, a segíteni tudás jó érzése, na

meg a védõitalként rendszeresen fo-

gyasztott gyógyteák. És még valami:

tudom, hogy lesz folytatás: Zsu zsa lá -

nyom nagy érdeklõdéssel, tu dással,

szintén végzett fitoterapeutaként ku-

tatja a gyógynövények tit kát, és õrzi

az örökséget.

- leo -

     A szokott helyen, a buszmegál-
lóban találkoztak. A fiú zsebében ott
lapult a két mozijegy. Buszra ültek és
játszottak.
– Ma Indiába megyünk, ahol süt a
nap, szent tehenek sétálnak a sugár -
utakon, az autósok óvatosan kerüli ki
õket. Gyönyörû nõk és gyerekek sé -
tálnak az óriási házak tövében –
kezdte a lány.
– Ahogy akarod. Utazhatunk ma In-
diába – mondta a fiú.
– Mivel utazzunk?
Egy összehajtott rajzlapot terített ki a
fiú. Rajta egy Mercedes.
– Ezzel utazzunk?
– Jaj de jó! Mindig ilyen szép kocsi-
val szerettem volna. Azt hittem, hogy
megint kerékpárral akarsz menni. In-
duljunk!
– Menjünk tehát Indiába, ahol
perzselõen süt a nap, a szent tehenek
nyugodtan sétálnak az utcán, holott
a szegények éheznek, az óriási házak
tö vében putrik, és a csecsemõhalá -
lozási szám majdnem itt a legna -
gyobb.
– A napsütötte Indiáról beszéljünk,
az évezredes kultúráról, Rabin dra -
nath Tagore-ról, a Nobel-díjas indiai
költõrõl és filozófusról, aki magyar
embert, Germanus Gyulát hívta meg
a sántiniketáni egyetem Iszlamoló-
giai Tanszékének megszervezésére.
– Évezredes szokás, hogy ha meghal
a férj, az asszonya követi öt, mert ez
volt a törvény. Néha még ma is meg -
történik. Beszéljünk arról, hogy né -
hány évtizede még elõfordult, hogy
már születésekor férjhez adták a lá -
nyokat.
– Szantálillat keveredik a jázminnal
és a Ganges visszatükrözi a fényeket.
Varázslatos a jogik világa. A hegyek

csúcsain hó, és a völgyben déli gyü -
mölcs terem. Gandhi pedig India füg -
getlenségének kivívására tette fel
életét és küzdött a korai férjhez adás
ellen.
– Nyertél, megérkeztünk, úgyse tud -
nék többet mondani.
– Holnap Görögországba megyünk,
az Akropoliszhoz – mondta a lány, és
be léptek az elõcsarnokba.
     A pénztár elõtt hosszú sor állt, a
folyosóra kitett padok megteltek vá -
rakozó, fecsegõ emberekkel. Hajdan-
volt nagy színészek portréit nézeget-
ték, amikor észrevették, hogy a fal
mellett oldalazva, kissé tántorogva
haladt egy asszony – majd mintha
oda igyekezett volna – a sarokban
megadóan lecsúszott a földre. A feje
a mellére bukott.
– Rosszul lett a néni, gyere, segítsünk
– kérte a fiút. – Lehet, hogy meghalt?
– Nincs rosszul, hidd el. Részeg! Töb-
bet ívott, mint lehetne, semmi baja.
Ilyen Indiában is megtörténik – te rel -
te el a látványtól a lányt.
     A többiek közömbösen nézték az
összeroskadt asszonyt, hallgatták ne-
héz légzését.
– Semmi közünk hozzá, nem a mi
dolgunk! – fogta meg óvón a lány
kezét. Egy másodperc múlva mégis
az asszony mellett térdeltek.
     A fiú rohant a mentõkért tele-
fonálni.
     Sokáig csodálkoztak az emberek,
hogy a nõ nem volt részeg. 
– Ki hitte volna – mormolta a
pénztáros. Ide jön a moziba meghal-
ni – tette még hozzá, mintegy magát
mentve.
     A betegnek szabályellenesen két
kísérõje volt, egy fiú és egy lány két
mozijeggyel a zsebükben.

    A beavatottak, az értõk számára

azonban sokkal többet jelentenek a

természet nagyszerû ajándékai, de

tit kukat nem adják könnyen, gyógyí -

tó hatásuk, alkalmazásuk sokfé lesé -

ge, a bennük rejlõ lehetõség kevesek

számára tárul fel.

A bükki füvesember, Szabó György

ezen kevesek közé tartozik. Neve nem

ismeretlen, sokan írtak már ró la, fel -

kap ta õt a hír, és elrepítette szer te az

országban, meg határain kon túl is.

    Ma már nem könnyû eldönteni,

va jon Gyuri bácsit a gyógyfüvek tet-

ték híressé, vagy általa váltak ismert-

té a bükki erdõk és mezõk kincsei.

– Ez az örökségem – mondja. Örök-

ség, amit nagyanyám hagyott rám.

    Balogh Bori, a nagyanya nem

akár milyen asszony volt, nem akárki

a fa lujában. Javasasszony, aki olyan

tu dás sal bírt, hogy tekintélyt szerzett,

bíz tak benne a falubeliek. Gyakran

felkeresték, ha a napszám megtörte

testüket, sajgott kezük, lábuk, ha se-

bet hasított rajtuk kapa, vagy ekevas,

ha begyulladt a gyerek torka, szóval

mindig akadt segítségre szoruló. És

Bori néni mindenre tudta a gyógyírt,

értett a növények nyelvén, segített

enyhíteni minden fájdalmat.

– Nagyanyám haláláig szorgalma san

gyûjtögette a gyógynövényeket.

Gyûjtõ útjaira engem is magával vitt.

De nem ám azért, hogy a méhek

mun káját figyeljem nyáridõn, vagy

kergessem a színpompás pillangó -

kat, megdolgoztatott keményen.

Nem lelkesedtem ezért a munkáért,

mert nem csak szedni kellett a külön-

féle növényeket, meg kellett tanulni,

melyik mire használható, milyen baj -

ra, betegségre hatásos.

    Amikor 1942-ben Bori néni meg -

halt, Szabó György már szinte min-

dent tudott a természet patikájáról. Azt

mégsem gondolta, hogy képzett

kereskedõként, állami alkalmazott ként

egyszer majd arra adja a fejét, hogy

gyógynövényekkel foglalkozzon.

– Amikor nyugdíjas lettem, úgy gon-

doltam, az az idõ nem jött még el,

hogy karba tett kézzel üljek otthon

naphosszat. Idõm, és kedvem is volt,

elkezdtem tehát intenzívebben foglal -

kozni a gyógynövényekkel. Ahogy

nõtt irántuk az emberek érdeklõdése,

a kedvem, és hajlandóságom is egy -

re nagyobb lett.

A Bükk és környéke rendkívül gazdag

ezekben a növényekben, de egy idõ

után magam is elkezdtem termelni

védett gyógynövényeket, mivel eze -

ket tilos begyûjteni. Egyhektáros te -

rületen 60 fajta gyógynövényt terme -

lek, de a környezõ falvakban is gyûj -

tök, még a Büki Nem zeti Parkban is

van engedélyem.

A begyûjtött növények szétvá lo ga tá -

sa, kezelése, csomagolása, ér té ke -

sítése egyre több idõt igényelt, e zért

hoztuk létre a Pharmaherb Kft.-t. 

A gyógynövényeket és gyógynö vény

keverékeket tiszta, magas ha tó anya -

gú alapanyagból, a Bükk kris tály -

tiszta levegõjû vidékérõl teljes mér -

tékben magunk dolgozzuk fel, ez a

munka 15 embert foglalkoztat. Ki vá -

ló minõségû gyógyteáink iránt igen

nagy az érdeklõdés.

    Gyuri bácsi ismert és híres lett.

Azt nem lehet mondani, hogy egy -

csa pásra, hiszen sok munka van a

hírnév mögött.

    Az igazi ismertséget a „György -

tea” hozta meg számára, amit a cu -

korbetegek fogyasztanak sikerrel, és

kipróbált hatékonysággal. Engedé-

lyezett, törzskönyvezett, bevizsgált

ké szítmény ez, amelynek össze tevõit

valójában már annakidején a nagy-

mama is ismerte.

    Újabban azonban 100 bébi aty-

jaként is emlegetik Szabó Györgyöt.

Mielõtt bárki pikáns történeteket szõ -

ne a tisztes, 82 éves férfi köré, eláru-

A javasasszony hagyatéka
Zsurló, cickafark, szurokfû , bojtorján, bodza, csalán, levendula,– növényne -

vek; szerény vagy kihívó, egyszerû vagy pompás színekkel, virágokkal. Szemet-

szívet gyönyörködtetõ valamennyi, sétálók, kirándulók kedvelt útitársai.

Erdõk, mezõk titkai Bódi Ágnes novellája

n
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Elõzõ számunk megfejtése: „Az emberek többségére az állítás erôsebben hat, mint az érvelés”.
Nyertes megfejtõnk: Somogyi András, Tát. Gratulálunk!
Jelenlegi rejtvényünk megfejtését 2011. június 30-ig várjuk a VORSZ irodában.

gyszer volt, hol nem

volt, volt valahol a

Cse rehát egyik kis fa -

lucskájában egy huszonöt láb

magasra nyúlt ezüstfe nyõ.

Ezen a vidéken még élt az a

jó szo kás, hogy az emberek

köszöntek is egymásnak, ha

találkoztak. No, de hogy el ne

felejtsem, annak a bizonyos

ezüstf e nyõ nek a legeslegtete-

jén la kott Rigó Rudi a párjá-

val, Ri gó Rebe kával. Család -

ala pí tásra ké szültek! Gyö nyö -

rû szép Ta vasz volt abban az

esz ten dõben! – mondhatnám

úgy  is, alkalmas a költésre.

   Rigó Rebeka mindössze

két tojást tojt, melybõl idõvel

kedves kis rigó bébik szület-

tek. Az egyik fiú volt, a másik

leány. Sajnos a fiú rigó valami

oknál fogva elpusztult. A

megmaradt rigó le ány a Rézi

nevet kapta.

   Egyik nap a szülõk táp lálék

beszerzési útra men tek. Rézi

baba addig-addig ficánkoló-

dott, amíg egyszer csak kie -

sett a fé szekbõl. Bizony elég

nagyot zu hant szegény, de

szerencséjére a fenyõ alatt

volt egy nyugágy-féle, ami

meg mentette az életét. A két-

ségbe esett csi vi telést Éva, az

ezüstfenyõ tulajdonosa ha -

mar észre vette, aki amúgy

minden sze rencsétlen sorsra

jutott állatot befogadott. Etet-

gette, itatgatta, cirógatta a kis

Rézit. Nagy kedvence lett!

Még csak pár pihe tollacska

díszí tette kicsiny tes tét, de a

finom falatokat má ris nagyon

kedvelte. Szinte lu bickolt a fi-

nomabbnál fino mabb ét kek -

ben, mivel a rigó szü lõkön

kívül Éva is dús kál gatta.

   Rézi idõközben szép nagy-

ra cseperedett, s olyannyira

hoz zá szokott az emberi szó -

hoz, hogy szinte mindent ér -

tett, ha valaki szólt hozzá. 

    Tör tént egyik na pon, hogy a

nyitott ab lakon át uzsgyi kire -

pült a biztonságot nyújtó kör -

nye zet bõl! 

Búslako dott is utána Éva, a

rigó szülõ krõl nem is szólva!

   Lassan eljött a következõ

Ta vasz is, mely a szivár vány

ezer színében pompázott.

Úgy kora Nyár dereka lehe -

tett, amikor egy szép júniusi

reggelen Rigó Rézi megjelent

három imádnivaló csinos kis

rigólánnyal. A hirtelen öröm-

ben Éva sze mébõl, no meg a

rigószü lõkébõl is, csak úgy

potyogtak az örömkönnyek!

Rigó Rézi meg egyre-másra

csi ripelte megmentõjének,

hogy így, meg úgy bocsás-

son meg, amiért csak úgy

szó nélkül itt hagyta. Azt is ki-

jelentette, hogy végleg itt

marad a három rigó lánnyal

együtt, hiszen már megvaló-

sultak az álmai. 

   Mivel pedig az élet nem áll

meg, a következõ tavaszon a

fel cseperedett rigólá nyoknak

má ris három hetyke tartású ri -

gólegény udvarolgatott! Nagy

volt ám az öröm, no meg a

csi  vitelés. Még jó, hogy az

ezüstfenyõ huszonöt láb ma-

gasra nõtt, különben hová

rak ta volna fészkeit a rigófa -

mília!

   Aki szeretné találkozni e

ked ves madarakkal, keresse

meg a rigófészkektõl roska -

dozó, hu szonöt láb magas

ezüstfenyõt, s ha egy kis sze -

rencséje van, ta lán még Rigó

Rézivel is talál kozik.

VeseVilág Mese

Putnoki A. Dávid

Rigó Rézi szerencséje
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A kiállítás nagy sikert, sok szakmai dicséretet hozott, bár az 54
éves mûvész életében elõször mutatta be fából készült szobrait. 
A különleges hangulatú, egyedi stílu sú, oly  kor ar    cha izáló mû vek hol
ap  ró lékos, hol el nagyolt formái szíven találták a közönséget. A lá-
togatók nagy ked  vencének a Szentendrén nõtt angyal bizonyult,
amelyet a saját kertjében elhalt cseresznyefából fa ragott ki.

Pelle Pé ter szent end rei mû vész – másodállásban.
 Fõ fog lalkozásban igen nagy felelõsséggel a vállán egy nagy vállalat

ve võszolgálatának igazgatója, 20 ország ügyes-bajos dol-
gait intézi a csapata. Ám amikor munka után hazatér,

kikapcsolódásul visszavonul a mûter mébe, és kisöpri
a hosszú nap gondjait a fejébõl az alko-
tás láza. A fúrás-faragás, tervezgetés,
akvarellfestés, vagy ép pen hegesztés. A

kü  lön  bö zõ eszközök, alapa nyagok hasz-
nálata még ma is felkelti Péter kí sérletezõ

kedvét, pedig gyermekkora óta kíséri-kísérti az
az izgalom, amely egy-egy tárgy vagy kép létre-

hozására ihleti.
A zeg-zugos ház minden falán képek, fotók, grafikák

sorjáznak – nagyrészt családi emlékek, hiszen Pelle Jó-
zsef, a magyar bajnok tornász édesapa kiválóan rajzolt,
míg az anyai nagymamára finom, lírai vízfestményei em-
lékeztetik.
– Igencsak igyekeztem érvényesíteni „mûvészi” szándé-
kaimat – már amennyire ez egy gyerekrõl elmondható
–, szüleim pedig mindig támogatták tö rek véseimet,
például 14 évesen köszö rûgépet kaptam karácsonyra,
hogy a vésõimet élezni tudjam. Apu erõnléte fenn-
tartása érdekében lelkesen fû részelt, vágta a fákat a
kertben edzés gyanánt; én meg lestem, mikor tudok
egy-egy szimpatikus rönköt elcsaklizni, hogy keze-
lésbe vehessem. Érdekes mó don inkább anyukám
volt a se gít ségemre: személyesen állított be egy
szerszámkészítõhöz, hogy a mai napig is használt

alakos vésõ kész letemet megalapozza. Fura lehe-
tett ez a beszerzés akkoriban egy kö zép   korú
hölgy részérõl! – mosolyog Péter.

– Hát még milyen érdekes ilyet
megtudni a híres-neves Pelle
Józsefnérõl, akinek a szakács -
könyveibõl egy ország tanult
fõzni! Itthon nagy háztartást ve-
zetett?
– Én gyerekként arra emlék-
szem, hogy a két nagyétkû férfi
mindig jóllakott, és sosem dob-
tunk ki semmit. Anyu nagyon
talpraesett nõ volt, minden ma-
radékból készített még valamit,
kárba nem veszhetett semmi! 
– A szentendrei légkör nagy ha-
tással volt Önre? Milyen volt itt
élni?
– Nagyon más, mint manap-
ság. Régen állandó látvány volt
a Duna partján a festõállvány,
mindig akadtak mûvészek, akik
a természet hatására hozták lét-
re mûveiket. Ez, úgy tûnik, köz-
ben kiment a divatból. Sokat ta-
lálkoztam ismert festõkkel is:
Barcsay Jenõvel például rend-
szeresen. Mindig öltönyben,
nyakkendõben, sétabottal járt,
igazi régivágású úr volt. Mindez
nagyon nagy hatással volt egy
lelkes fiatalra. Akkor még meg-
volt a régi, legendás mûvész-te-
lep, hallottam a klasszikus „is-
kolákról” is – bezzeg ma azt hal-
lani, hogy a festõk között szét-
húzás van, nem mennek el egy-
más kiállításaira sem. Persze a
kiállítás maga is probléma. Itt

van például a forgalmas Fõ té-
ren a gyönyörû Szentendrei Ga-
léria, ideális helyen az ide láto-
gató rengeteg érdeklõdõnek,
turistának – csakhogy évek óta
zárva tart. Pedig az itt lakó mû -
vé szeknek (csak festõ mintegy
80 él Szentendrén) folyamatos
kiállítási lehetõséget nyújthatna,
és látogatói a festõket, szobrá-
szokat megismerve élveznék a
meg-megújuló tárlatot! Idejövet
a 11-es út mentén olvashatják,
hogy Szentendre a festõk váro-
sa! Node akkor mutassa is meg
a város a festõit, akikre ennyire
büszke, nem? Hogyan éljenek
így meg azok, akiknek valóban
a mûvészi önkifejezés az életük?
Harc folyik a kiállítási helyekért,
és ráadásul saját városukban
szinte reménytelen a helyzet…

Pelle Péter így szerencsésnek
mondható, hogy – ha nem is
Szentendrén, hanem a Vecsési
Kiállítóteremben – bemutathat-
ta szobrait, megmérethette azo-
kat a közönség szemében. 
Szerencsés azért is, mert a vé-
rében bujkáló mûvészeti hajla-
mot ilyen eredményesen tudta
felszínre hozni, megörvendez-
tetve mindannyiunkat izgalmas
szobraival. Várjuk a következõ
kiállítást!

Kocsán Éva

Amikor megkaptam Pelle Péter kiállítási meghívóját – kamarakórusunkkal
néhány kortárs darabot énekeltünk a megnyitón –, rögtön megéreztem, kivé -
telesen érdekes emberrel fogok találkozni. 
De azt nem is sejtettem, mennyire!

Szentendrén nõtt mûvész


