MERRE TOVÁBB,
egészségügyi civil szervezetek?
tapasztalat,

adományozás is. Sok-sok szervezet-

hogy a gondok megoldása többnyire

ben emberek ezrei kezdtek ellenszol-

akkor a leghatékonyabb, ha azokat ott

gáltatás nélkül dolgozni embertársa-

oldják meg, ahol felmerültek.

ikért és saját magukért.

Szinte

évszázados

Nincs olyan központi intézmény – mû-

De bármennyi önkéntes dolgoz-

ködjön akár ideális körülmények kö-

zon is egy cél érdekében, a civil szer-

zött – amelyik fel tudná mérni a tôle

vezetnek is van szüksége pénzre, mert

távol levô csoportok érdekeit, a prob-

programjaihoz szolgáltatások sorát

lémáik gyökereit, az optimális megol-

(iroda, elôadók, közlekedés, nyomda,

dásokat.

stb.) kell igénybe vennie, vagyis támo-

Nem véletlenül van a világ minden
demokratikus államában több szintû

tartalom

13.

gatások nélkül nem képes érdemi

Alzheimer-kór

munkát végezni.

kormányzati rendszer, amely a helyi ü-

A társadalom szempontjából fon-

gyeket a helyiekre, az általánosakat a

tos fejlôdés ívét nálunk a 2008-as gaz-

központi rendszerekre bízza.

dasági válság törte meg. Elsô észre-

De még ez sem látja a mikroközössé-

vehetô jele a vállalkozások adomá-

két engedi pályáztatni, holott komoly,

gek speciális igényeit, ezért alakult és

nyozási kedvének csökkenése, az

országos

fejlôdött komoly társadalmi erôvé a ci-

adományok kisebb mértéke volt, de

vonásukkal lehet eredményesen vé-

vil szektor.

ezek még túlélhetôk voltak.

gigvinni.

programokat
Ezzel

csak

be-

párhuzamosan

Ezt viszont olyan kormányzati in-

jelentôsen csökkentek az államház-

vatalos intézmények válláról jelentôs

tézkedések követték, amelyek már

tartás és annak alrendszereibôl induló

munkát levevô – nem kormányzati –

komolyan veszélyeztették a civil szfé-

közvetlen támogatások, pályázatok.

szervezetek jelentôségét igen hamar

ra létét.

felismerték, azok mûködését anyagi-

Ilyen az egykulcsos személyi jövede-

lyázati kiírásokat rendszeresen szem-

lag is kezdték támogatni.

lemadó bevezetése, ami az eddig min-

lézve az egészségügy területén dol-

Ehhez csatlakoztak az emberek gyó-

den évben megkapott összeget gya-

gozó szervezetek számára elérhetô ki-

gyításában, a szociális ellátásban ér-

korlatilag elfelezte, mert az 1% döntô

írást nem találunk, ami még nem for-

dekelt intézmények, majd az ipari

része olyan emberektôl származott,

dult elô az elmúlt 20 évben. És csak

30.

vállalkozások; lassan kialakult az ado-

akiknek jövedelme már a második

az anyagi támogatásokról beszélek,

A szeretet és a küzdelem dalai

mányozás rendszere, kultúrája.

adókulcs alá esett. Ezt követte az NCA

annak sem minden elemérôl!

Kiderült az is, hogy fontos feladatok

utód NEA pályázati úton szétosztható

Lehet, hogy rosszul döntöttünk annak

sorát tudják ezek a szervezetek lénye-

pénzkeretének jelentôs csökkentése,

idején, nekünk is sportszövetséget,

gesen gyorsabban és sokkal olcsób-

amit súlyosbít a kollégiumok közötti

vagy határon átnyúló, magyarokat

ban megoldani.

merev felosztás, mert nem veszi fi-

segítô szervezetet kellett volna létre-

gyelembe az azokhoz tartozó szerve-

hoznunk?

Az utóbbi években például a pá-

A kérdés költôi. De így mi lesz ve-

is sorra alakultak a civil szervezetek,

zetek igen eltérô számát.

képviselve a társadalom szinte min-

Így ugyanarra a keretösszegre az egyik

lünk?

den rétegét, csoportját. Ha rengeteg

kollégiumban több ezren, a másikban

Ez már nem költôi.

ellentmondással és igazságtalan el-

több százan jelentkeznek.

osztással is, de kialakultak az állami

Hátrányos a módszer, hogy a szö-

támogatások formái, megindult az

vetségek számára csak a keret töredé-

Édes élet

A legdrágább gyógyszer

Az önkéntes munkára épülô, a hi-

A 90-es években Magyarországon
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József Attila

Szeretôk lázadása

ÉVZÁRÓ

ÜNNEPSÉG A

B. BRAUNÁL

Hosszú évek óta szép hagyomány,

Eljön az az éjjel, melynek
minden csillaga szívig ég el.
Föllázadt szeretôk szaladnak
lobogó hajakkal, zenékkel.

Fogadd most-tépett ágainkat,
vedd jólcsinált szerszámainkat.
Fogadd seprônket, tányérunkat,
de ágyunk helyett, nesze, magunkat.

Nótázva hozza mind a partig
görnyesztô piros drágaságát.
Megtárul morogva a tenger
s kincseiket mind bedobálják.

S füstölgô, parazsas homlokkal
fiúk és lányok leguggolnak,
fölöttük reszketve ereszkednek
pártalanul nagy, teli holdak.

hogy a B. Braun Avitum Hungary Zrt.
évzáró vendégségre invitálja mûvese állomásainak munkatársait, az ott mûködô betegegyesületek képviselôit,
együttmûködô partnereit. Így volt ez
2013 decemberében is, amikor kis ünnepség keretében, fehér asztal mellett
szót válthattak egymással betegek és
orvosok, ellátandók és ellátók.

Horn Péter vezérigazgató köszöntôjével kezdôdött az ünnepség, aki –

– Gyôztél, eljöttünk szerelemmel,
ízedet visszahoztuk néked,
nosza fogadd bilincseinket,
kötözd be fájó szívverésed.
Nosza fogadd hát koronánkat,
a harangot, sapkánkon a csörgôt,
egy zacskó lisztünk s egy marék
elbúsult, ragaszkodó szöllôt.

S a víz a sok vad ajándéktól
kijön értük, elönti ôket,
hanem hiába zúg, zúgása
erôsbíti az éneklôket.
A lányok dalát: Tenger vagyunk,
keserû só vagytok ti bennünk a fiúk dalát: Partok vagyunk,
keserû tenger vagytok bennünk. -

S a víz habzó, kibomlott kontyán
ragyogó holtakat ringat csengve
és háborogván emlékezik
az elcsöndesült szerelemre.

VeseVilág
A Ves ebetegek Eg y esüle tein ek Or sz ág os Szöv et ség e f oly ói r a ta
egészségügyi szakemberek, vesebetegek és érdeklôdôk számára

Felelôs szerkesztô: Dunay Csilla
Tervezôszerkesztô, mûvészeti vezetô: Kocsán Éva
Felelôs kiadó: Ádám Aurél, a VORSZ elnöke
A szerkesztôség és a kiadó címe: 1032 Budapest, Föld u. 57.
Telefon/fax: +36-1/388-6514 Telefon/üzenetrögzítô: +36-1/368-4002
E-mail: vorsz@vorsz.hu
vvv
Honlap: www.vorsz.hu
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szintén a hagyományokhoz híven –
rövid tájékoztatót adott az eltelt egy

kül maradnak. Kérte a jelenlévô be-

Megtudható, hogy milyen területen

évrôl, az örömökrôl és a gondokról, s

tegképviselôket, hogy hassanak tár-

végez oktató-kutató munkát?

az idei esztendô feladatairól. A válság-

saikra, s igyekezzenek kinevelni utó-

– Elsôsorban a vesebetegek anyag-

ból lassan kilábaló ország különösen

daikat.

cseréjével foglalkoztam, de ápolási kér-

sok feladatot ró a magánszolgáltatók-

Az is kedves hagyomány, hogy a

désekrôl is tartok elôadásokat a nef-

ra, hiszen a finanszírozás nehézségei

cég ilyenkor meghívja volt vezérigazga-

rológiai szakápolók képzésén, de szere-

ôket sújtják. Mint a vezérigazgató hang-

tóját, Fabók Józsefet, aki – mint mindig

peltem a Debreceni Nephrologiai Na-

súlyozta: a beteg nem tehet a válságról,

– ezúttal is szívmelengetô szavakkal

pokon.

neki ugyanolyan tökéletes kezelés jár,

emlékezett az ünnepre.

Külföldi rendezvényen is részt vettem,

mintha a gazdaságban nem lennének

A köszöntôk után sor került a 2013-

angol nyelven tartottam elôadást a di-

problémák. Ezt a szolgáltató minden

as év Virga Ágnes díj átadására. Miután

alizáló nôvérek európai konferenciáján.

erôfeszítésével igyekszik kompenzálni.

a vezérigazgató ismertette a díjazás

– Hogyan fogadta ezt az elismerést, a

S annak ellenére, hogy Európában Ma-

menetét, az elismerés kritériumait, be-

VIRGA ÁGNES díjat?

gyarországon a legalacsonyabb a dia-

jelentette a gyôztest. Ezúttal Takácsné

– Nagyon meglepett, és rögtön meg-

lízis kezelés térítési díja, a B. Braun

Scheiber Ivett, a Székesfehérvári Dialí-

köszöntem jelenlegi és volt munkatár-

hálózat igyekszik világszínvonalú be-

zis Állomás fônôvére nyerte el a meg-

saimnak is.

tegellátást biztosítani.

tisztelô elismerést.

Mert ezt a díjat nélkülük nem kaptam

Ádám Aurél, a VORSZ elnöke szin-

– Veszprémben kezdtem, 2003-ban, a

volna meg. Egy dialízis állomás csapat-

tén köszöntötte a jelenlévôket, majd

dialízis állomáson. Aztán Szekszárdra

munka nélkül nem mûködik.

néhány szóban ô is visszatekintett az

kerültem, vezetô ápolónak, de miután

– Hány beteget látnak el állomásukon?

elmúlt esztendôre. Mint mondta, a be-

nagy volt a távolság az otthonom és a

– Jelenleg 135 hemodializált és 47 pe-

tegegyesületek változatlanul anyagi

munkahelyem között, Székesfehérvárra

ritoneálisan dializált betegünk van.

gondokkal küszködnek, kevés a pá-

kértem magam. (Zárójelben annyit,

Mindehhez 6 orvos és 22 nôvér teljesít

lyázási lehetôség, ezért néhány tage-

hogy ekkor már férjnél voltam. Férjem

szolgálatot. S a szolgálat szó nem túl-

gyesület bejelentette feloszlását. Az

a veszprémi állomáson dolgozik.) Itt,

zás, mert úgy érezzük, nekünk az a fel-

egyesületek megszûnésének másik o-

Székesfehérváron lettem 2011-ben fô-

adatunk, hogy a betegek érezzék elkö-

ka az alkalmas vezetés hiánya. Nincs

nôvér.

telezettségünket, tudják, hogy minden

Adószámok: VORSZ: 19000668-1-41 v Magyar Vesebetegekért Alapítvány: 19007940-1-41 v Vesevilág Alapítvány: 19009966-1-41

utánpótlás, s ez a késôbbiekre vég-

Nyomda: Sz & Sz Kft., 1117 Budapest, Budafoki út. 64. v Felelôs vezetô: Szili Ernô v Tel: 8998-207

zetesen hat: a megszûnô egyesületek

– A méltatásban tudományos mun-

betegjogi képviselet és információ nél-

kásságát méltatta a vezérigazgató.

folyamat és változtatás az ô érdekükben történik.
- dunay -
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Keresztdonációval is segíthetünk
Az idén tizenharmadikára esett március második csütörtöke, így ezen a napon került sor – immár kilencedszer – a vese világnapra. Ebbôl az alkalomból sajtótájékoztatón találkoztak szakemberek és újságírók, hogy
közvetítsék a világnap idei legfontosabb üzenetét, ami így szól: „Veséink velünk öregszenek! Védd a veséd, tudd meg, hogyan!”
A sajtótájékoztatón Dr. Kárpáti Ist-

a Vesealapítványok Nemzetközi Szövet-

meg, és közel 6500 krónikus vesee-

száma. A kor elôrehaladtával a vese

dia, Luxemburg, Szlovénia és Horvát-

szerv) átültetés. Fel tudunk zárkózni

ván, a Magyar Nephrologiai Társaság

sége (IFKF). E nap célja, hogy a nem-

légtelenségben szenvedô beteg életben

súlya, funkciója csökken. Az öregedô

ország a tagja. A csatlakozás jelentô-

Európához, tette még hozzá az igazga-

fôtitkára üdvözölte a megjelenteket,

zetközi egészségügyi közösség segít-

maradását biztosítja a mûvesekezelés.

vese különösen érzékeny minden olyan

sége, hogy a szívre, májra és vesére vá-

tó. Ma már minden labor megadja a

majd Dr. Reusz György, a Magyar

ségével felhívja a figyelmet a vesék köz-

A sokáig észrevétlenül lappangó,

behatásra, ami ronthatja a vesemûkö-

ró betegek számára nem 10, hanem

GFR-értéket. A GFR-t tekintik a leg-

Nephrologiai Társaság elnöke, a Nem-

ponti szerepére és a krónikus vesee-

majd hirtelen jelentkezô, alattomos be-

dést, ezért az életkorral növekszik a he-

120 milliós populációból érkezhet

pontosabb adatnak, ami a veseállapo-

zeti Vese Program szakmai igazgatója

légtelenség kockázataira.

tegség azonban gyakran megelôzhetô,

veny veseelégtelenség esélye. Veséink

szerv. Ez különösen a sürgôs eseteknél

tot mutatja. Ha annak értéke 90 alá

sorsáért mi magunk felelünk

jelent nagy segítséget, amikor csak né-

megy, meg kell vizsgálni, nincs-e vese-

mondott köszöntôt. Mint kiemelte, ki-

Ki gondolná, hogy ma Magyaror-

ha kellôképpen figyelünk egészségünk-

lenc évvel ezelôtt magyar kezdemé-

szágon minden tizedik ember érintett

re. Magyarországon népbetegségnek

Dr. Kiss István, a Magyar Hyperto-

hány nap áll rendelkezésre, hogy talál-

betegségrôl szó. Mihály Sándor, az Or-

nyezésre nyilvánította a vese világnap-

valamely vesebetegségben? Évente

számít az elhízás, a magas vérnyomás,

nia Társaság elnöke, a „Magyarország

janak beültethetô szervet, illetve azok-

szágos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) Szerv-

jává ezt a csütörtöki napot a Nem-

500-600 ezer vesebeteg szorul gondo-

a cukorbetegség. Magas vérnyomása

átfogó egészségvédelmi szûrôprog-

nál, akiknek nagyon nehezen találni

koordinációs Iroda igazgatója elmond-

zetközi Nephrologiai Társaság (ISN) és

zásra, 270-300 veseátültetés valósul

kb. 2,5-3,5 millió embertársunknak

ramja 2010-2020” Szakmai Program-

megfelelôt.

ta, hogy tavaly a transzplantációk szá-

van, s a cukorbetegek száma is 1,1 mil-

bizottságának elnöke a magas vér-

Dr. Rosivall László, a Magyar Vese

lió. Sajnos, öt százalékuk válik a késôb-

nyomás következményeit vázolta. Ma-

Alapítvány és a Nemzetközi Nephrolo-

Ebben nagy szerepe volt az Eurotrans-

biekben vesebeteggé.

gyarországon kb. 3,5 millió embernek

giai Iskola alapítója, a Semmelweis

planthoz való csatlakozásnak is. Az élô

A vese világnap, amellett, hogy fel-

magas a vérnyomása, akiknek túlnyo-

Egyetem Kórélettani Intézetének igaz-

donációk száma az elmúlt 2-3 évben

hívja a figyelmet e szervünk létfon-

mó többsége idôsödô. A magas vér-

gatója a civilek és a betegség kapcso-

rohamosan megnôtt, a veseátültetések

tosságú szerepére, hangsúlyozza, hogy

nyomás kialakulásában szerepet játszik

latát taglalta. Mint mondotta, a világon

közel 20 százaléka már így, azaz többek

a cukorbetegség és a magas vérnyo-

a testsúlyfelesleg, a környezeti ártalom,

ma már 1 milliárd emberhez jut el az ü-

között genetikai rokon adományozá-

más a legfontosabb kockázati tényezôk

a stressz, a túlzott konyhasófogyasztás.

zenet: vigyázni a vesére! Magyarország

sából történik. Ma már egyébként nem-

a krónikus vesebetegség kialakulásá-

Dr. Balla József, a Magyar Nephro-

szellemi vesenagyhatalomnak számít,

csak családtagnak, barátnak, társnak,

ban. Ezért a szakemberek szorgalmaz-

logiai Társaság alelnöke az akut vese-

itt is alapvetô cél a társadalmi felvilágo-

távoli rokonnak adhatunk szervet a ke-

zák a rendszeres szûrôvizsgálatokon

pótló kezelésekrôl szólt elôadásában.

sítás. A Magyar Vese Alapítvány 25 éve

resztdonációt lehetôvé tevô új szabá-

való részvételt, a megelôzés fontos-

Mint elmondta, az elmúlt évek tech-

létezik, eddig több mint 250 millió fo-

lyozás értelmében. Ha a felajánlott szerv

ságát. S a világnap arra is irányul, hogy

nológiai fejlôdése és a terápiás kezelé-

rintot költött kutatásra, tájékoztatásra.

nem megfelelô a betegnek, szervet cse-

ösztönözze a transzplantációt, mint a

sek is egyre inkább azt eredményezték,

Az elôadásokat kérdések követték.

rélhetnek egy olyan donor-beteg páros-

veseelégtelenség legjobb lehetséges

hogy a mûvesekezeléssel elfogadható

E sorok írója arra volt kíváncsi, hogy

sal, akinél szintén fennáll ez a probléma.

„gyógymódját” és a szervadományo-

életminôséget tudnak biztosítani a be-

milyen életkorú a legfiatalabb és milyen

A transzplantációs várólistára való

zást, mint életmentô cselekedetet.

tegeknek. A vesepótló – vagy intermit-

a legidôsebb vesebeteg. Mint elhang-

felvételt megelôzô kivizsgálás során

táló – kezelés folyamatos kontrollt biz-

zott, a legfiatalabb egyéves, a legidô-

specialitás a vizsgálatok között a DNS

tosít a túléléshez.

sebb 100 esztendôs. Arról is kértünk

alapú, vérbôl történô HLA szövettipizá-

Emlékezés
Korányi Sándorra
A Nobel-díjra is felterjesztett kivá-

ségüket az ünnepségen való megje-

ló magyar belgyógyász és vesetudós,

lenésükkel kell leróni. A szervezôk,

Dr. Korányi Sándor közel 70 éve ha-

többek között Dr. Radó János felhí-

lott, de generációkon át ihletôje sok

vással élt a magyar belgyógyászok és

nemzetközi hírnévre szert tevô ma-

nephrologusok, egyetemi hallgatók

gyar orvos pályafutásának. Érdemes

és oktatók, a nephrologiai osztályok

volt arra, hogy tavaly és tavalyelôtt a

és dializis állomások vezetôi és dol-

Magyar Nephrologia Emléknapján

gozói, a Magyar Nephrologiai Tár-

megünnepeljék, és hogy idén is foly-

saság, a Korányi Sándor Társaság és

tassák ezt a hagyományt a
Nemzeti Sírkertben
Dr. Korányi Sándor sírjánál.
A

vezetôségei és tagjai
felé, hogy róják le
tiszteletüket

a

magyar

neves

belgyógyászok

elôtt.

és nephrolo-

Ennek hatására

gusok oly so-

sokan össze-

kat köszönhet-

gyûltek a sírjá-

nek személyesen
Dr. Korányi Sándornak, hogy – joggal
érezhetik – ezt a kötelezett-
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a többi testvér-társaság

doktor

nál, elhelyezték
az emlékezés virágait, s megemlékeztek
munkásságáról.

Sok érdekes elôadást hallhattunk a
sajtótájékoztatón. Öregedés és a vese

ma több mint 17 százalékkal nôtt.

címmel Dr. Szegedi János, a Magyar

Dr. Ladányi Erzsébet, a Peritoneális

felvilágosítást, miként alakult az élôdo-

lás, amely meghatározza a recipiens

Nephrologiai Társaság alelnöke beszélt

Dialízis Bizottság elnöke elmondta,

noros szervátültetések száma az utóbbi

immunológiai térképét. Hat tulajdon-

arról, hogy a lakosság átlagéletkora

hogy hazánk 2011-ban csatlakozott az

idôszakban. Erre a kérdésre dr. Langer

ságot vizsgálnak, azt keresik, mennyi

fokozatosan emelkedik, és ezzel együtt

Eurotransplanthoz, amelynek tavaly óta

Róbert, a Semmelweis Egyetem Transz-

egyezés van a donor és a recipiens kö-

nô azoknak a kockázati tényezôknek a

teljes jogú tagja. E nemzetközi szerv-

plantációs és Sebészeti Klinikájának

zött. A keresztpróba azt igazolja elôzete-

száma is, amelyek vesebetegségekhez

csereszervezet az átültetésre alkalmas

igazgatója válaszolt. Mint elmondta,

sen, hogy ha beültetik a vesét, kilökô-

vezethetnek. Több mint 600 millió idôs

donorszervek szétosztását koordinálja

2012-ben 54, 2013-ban 40 volt élôdo-

dik-e az adott szerv. Ez is életre hívja a

ember él a világon, Magyarországon

8 európai államban. Rajtunk kívül Né-

noros veseátültetések száma, eközben

keresztdonáció szükségletét.

400 ezer a 80 év feletti állampolgárok

metország, Ausztria, Belgium, Hollan-

több lett a cadaver (elhunyttól kapott

Garamvölgyi Annamária
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Könyvismertetô

Dialízis központ

A Fresenius Medical Care

speciális szolgáltatásokkal
Ahogy abban a bizonyos nagykönyvben meg van írva, jutott eszembe, amikor beléptem
a Péterfy Sándor utcai kórház területén mûködô dialízis központba, amit a Fresenius Medical
Care mûködtet. Már négy esztendeje, hogy átadták, de az új, minden igényt kielégítô, modern épületet még most is tisztaságot, üdeséget áraszt, friss festékszag fogadja a látogatót.

magyarországi története (1993-2013)
lításuk rugalmasan, a lehetô legkeve-

A múlt évben szerkesztésünkben

valamint Kárpáti István docens javasla-

sebb várakozással történik. Kezelések

(Karátson András, Zoltán György) közel

tára és segítségével a monográfia a Ma-

elôtt, és után megfelelô, kellemes kör-

40 társszerzô közremûködésével és

gyar Nephrologiai Társaság honlapján

nyezetben, kulturált körülmények kö-

Berkes Attila, a Fresenius Medical Care

(www.nephrologia.hu/info) a Nephrolo-

zött tölthetik az idôt, mind a betegek,

Magyarország Kft. igazgatójának tartós

giai Történeti Bizottság (NTB) oldalán

mind pedig kísérôik, a tv rendelkezé-

támogatásával monográfiát jelentet-

érhetô el. Lapozható PDF formátuma

sükre áll, társalgók teszik barátságos-

tünk meg. Több hasonló összeállítás

regisztráció nélkül is olvasható a Neph-

sá a helyet.

szempontjai mellett kiemelkedô jelen-

rologiai Történeti Közlemények között.

– Valóban világszínvonalú központról

A hasi dialízis betanítása erre képzett

van szó – mondja dr. Rikker Csaba or-

nôvér segítségével történik, mind az ál-

A kórházban nephrologiai ambu-

tôséget tulajdonítottunk a dialízis ke-

A tájékoztatás érdekében csak

vosigazgató, akinek van összehasonlí-

lomáson, mind pedig a beteg ottho-

lancia mûködik, a betegek folyamatos

zelés kezdeti nehézségeinek, még a

röviden foglaljuk össze, hogy milyen in-

tási alapja, hiszen már a régi állomá-

nában.

gondozása biztosított, az állomás szo-

Fresenius hálózat kialakulását mege-

formációra számíthat az olvasó.

A betegek fôként a környezô, belsô

ros munkakapcsolatot tart a társosztá-

lôzô évek ismertetésének. Ugyancsak

Összefoglalót olvashatunk a Frese-

kerületekbôl érkeznek kezelésre, szál-

lyokkal, a nephrologián kívül a kardi-

hangsúlyosan foglalkoztunk azon mun-

nius cég kezdetérôl (1912), fejlôdésérôl

várja a betegeket, az optimális kezelést

ológiával, urológiával, onkológiával,

katársaink (nôvérek, technikusok, orvos

és az utóbbi, mára világméretû szere-

biztosítva számukra. Ahogy az igazgató

haematológiával és a toxikológiával. A

kollégák) tevékenységével, akik hosszú

pérôl a dialízis termékek gyártásában és

fôorvos elmondja, jelenleg 132 beteget

mérgezett betegek ágy melletti mé-

éveken át tartó, megbízható munkája

a vesepótló kezelést igénylôk ellátásá-

kezelnek három mûszakban, szinte ál-

regtelenítô kezeléseit is 24 órás ké-

nyomot hagyott a szakterület történe-

ban. Megismerhetjük, hogy miként ala-

landóan kitehetnék a „telt ház” táblát.

szenléti ügyelet keretében a dialízis

tének lapjain.

kult meg és milyen nehézségek köze-

– Ennek ellenére vendégbetegeket is

központ dolgozói végzik. Jelenleg 30

Összeállításunk ezen szempontjai

fogadunk, bel- és külföldrôl egyaránt,

beteg van transzplantációs várólistán,

vezettek oda, hogy a monográfia mot-

A dialízis kezelés elméleti és techni-

az elmúlt évben 6 beteg esetében tör-

tójaként Korányi Sándor professzor jö-

kai ismereteinek idôrendi adatai a Fre-

tént sikeres veseátültetés.

son is dolgozott.
A dialízis központban 24 kezelôhely

és nem is csak a nyári, üdülési idôszak-

Dr. Rikker Csaba orvosigazgató

pette a hazai Fresenius Medical Care.

vôbe mutató sorait választottuk:

senius történetének beillesztését segítik

szorulókat. Általában évente száz ven-

pótló kezelés is végezhezô, májelégte-

A vezetô fôorvos tájékoztatása sze-

„Jövônk attól függ, hogy a múltból

elô ezen tudományterület fejlôdésébe.

dégbeteggel számolunk.

lenség esetén. A Prometheus a Frese-

rint a kezelôszemélyzet mind felkészült-

mennyit tudunk számára megmen-

Megtudom, hogy a „sima”, normál

nius Medical Care egyedülálló techno-

ségben, mind pedig létszámban meg-

teni.”

150 oldal, a hazai Fresenius Dialízis

kezeléseken kívül ezen a mûvese állo-

lógiája, az országban az FMC Péterfy Di-

felelô, a 2 fôállású orvos mellett 3 be-

Korányi Sándor nevének és munkás-

Központok és a hálózat kialakulását is-

máson bizonyos, speciális szolgáltatá-

alízis Központban használták elöször.

dolgozó orvos és 23 nôvér látja el a fel-

ságának említése különösen aktuális,

merteti a volt és jelenlegi orvosigazga-

sokat is nyújtanak, így például a radio-

Az itt kezelt betegek 85 százalékának

adatot.

mivel hosszú (1866-1944) és nemzet-

tók írásaiban.

lógiai intervenciós osztályon a különféle

fisztulája van (nem kanülje) – így keve-

fisztula-problémákat kezelik eredményesen. Ennek következtében a bete-

ban, hanem folyamatosan ellátjuk a rá-

A legterjedelmesebb fejezet, amely

Mivel a beteglétszám folyamatosan

közi mércével is jelentôs, szerteágazó,

A monográfiát a 20 év alatt a Frese-

sebb az elôforduló szövôdmény, és jobb

nô, a Fresenius Medical Care vezetôi-

de elsôsorban a vese élettan és -gyó-

nius Dialízis Hálózatban megjelent tu-

a betegek életminôsége, közérzete.

nek döntése szerint a dialízis központ

gyászat terén kifejtett tevékenysége

dományos közlemények (151), könyvek

gek elkerülhetik a sebészeti beavatko-

Jelenleg a 132 hemodializált bete-

bôvül. Az épületben a földszinti részen

után, 70 éve, 1944. április 12-én kísér-

(5), valamint a könyvrészletek (11) bib-

zást. Ezen az állomáson fisztula szû-

gen kívül 20 PD-s beteget kezelnek.

már ottjártunkkor elôrehaladott munká-

ték utolsó útjára pályatársai, barátai, ta-

liográfiai adatai és a jövôkép bemu-

rôprogram is mûködik, a gépekbe be-

Utóbbiak ellátásához rendelkezésre áll

latok folytak, és a fôorvos tájékoztatása

nítványai és tisztelôi a Fiumei úti Sír-

tatása zárja.

épített modul segítségével havonta mé-

a Fresenius Medical Care legújabb ge-

szerint mire lapunk megjelenik, már

kertbe.

rik az esetleges szûkületeket, szükség

nerációs, modern automatizált perito-

minden bizonnyal el is készül az újabb

A könyv a téma jellegétôl függôen 9

dialízis kezelés elméleti és gyakorlati

esetén érfestést végeznek, és a tágítást

neális dialízis berendezése (Sleep Safe)

8 kezelôhely, mely teljessé teszi a dialízis

különbözô hosszúságú fejezetre tagoló-

kérdései után érdeklödôk, akik ennek

is megoldják a már 10 éve mûködô

is. A készülék memóriakártyával ellátott,

központ megszokott, magas színvonalú

dik, melyben 200 oldalon foglaljuk ösz-

nehézségeit és sikereit egy hálózat, a

program keretében.

melynek segítségével akár 3 hónapra

mûködését.

sze a Fresenius Medical Care történetét.

Fresenius Medical Care története révén

A mondandót 89 kép, 31 ábra és 6 táb-

kívánják megismerni.

lázat egészíti ki. Radó János professzor,

Dr. Karátson András és Zoltán György

Egyik büszkeségük a Prometheus
készülék, amelynek segítségével máj-

8

visszamenôleg is ellenôrizhetôk a beteg
kezelési adatai.

A Fresenius Péterfy Sándor utcában
épült központja és egyik kezelôterme

l-d

A könyvet haszonnal forgathatják a
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szervezôdésnek erre a feladatra? Mi-

kola József szerint sokféle.

A legértékesebb gyógyszer

– A mi célunk elsôsorban a donor társadalom szélesítése. Egyrészt a fiatalokra számítunk, azokra, akik még
soha nem adtak vért. Ôket már a tanintézetekben felkeressük, tudatosítjuk

A gyógyászatban nélkülözhetetlen, életet ment, csak ember adhatja
embernek, és minden mennyiségre szükség van – akár találós kérdés is
lehetne, de a megfejtés túl könnyû:
csaknem mindenki kapásból rávágná, hogy a vérrôl van szó.

bennük a véradásnak, mint önkéntes
segítô cselekedetnek a lényegét, fontosságát, és a vele járó megbecsülésre, felemelô érzésre is felhívjuk figyelmüket.
Másik lehetséges bázisunkat olyan

szükséges vérmennyiség mindig ren-

zenészek fogtak össze a nemes ügy

véradók képezik, akik már nem újak

sokszor halljuk, a legkülönfélébb mó-

delkezésre álljon.

érdekében. Igaz, több szakmai szer-

ebben a csapatban, de az évek folya-

don igyekeznek az arra hivatott szak-

Egy civil szervezet vezetôjével, Mikola

vezet is foglalkozik a véradással hiva-

mán valamiért „kiestek”, elmaradtak a

emberek eljuttatni hozzánk a tényt,

Józseffel beszélgetünk ezúttal, a Ments

tásszerûen, ennek ellenére mi mégis

véradók sorából, esetleg valamilyen

hogy vérre folyamatosan szükség van,

életet, adj vért! elnevezésû alapítvány

fontosnak tartjuk, hogy civil kezdemé-

egészségügyi probléma miatt, átme-

mûtéteknél, baleseteknél, váratlan ka-

elnökével, munkájukról.

nyezés is részt vegyen ebben a mun-

neti vashiány, vagy más múló, orvo-

tasztrófa helyzetekben, vagy bizonyos

„Közhasznú alapítványunk létrejötte is

kában, amit fontos társadalmi ügynek

solható gond miatt nem szeretnénk

gyógyszerek alapanyagaként.

rendhagyónak mondható, hiszen há-

tekintünk.

végleg elveszíteni ôket.

„Adj vért, ments életet!” – ismert fel-

rom éve neves színészek, sportolók,

Hogy milyen eszközei vannak egy civil

Mikola elnök úr arról is beszél, hogy

A vér, a véradás fontosságát igen

szólítás, melyre vagy kinyílik a hétköz-

minden alkalmat igyekeznek megra-

napi ember szíve, érdeklôdése, vagy

gadni véradók toborzására, erre ter-

egyszerûen elereszti a füle mellett.

mészetesen azok a nagy rendezvények

Mindenki tudja, hogy régen, a vér-

alkalmasak, ahol sok ember megje-

adás „hôskorában” más szervezésben,

lenik, falunapokon, koncerteken, fesz-

más motivációk alapján sikerült vért

tiválokon, sportrendezvényeken „érik

nyerni országos programok, kampá-

utol” azokat, akik a véradással haj-

nyok során. Könnyebb volt az embe-

landók embertársaikon segíteni.

reket megszólítani, talán nagyobb volt

– Ma 25O ezer donort tartunk számon

prevenciót, és az egészségmegôrzést

el, kísérôikkel együtt Keszthelyre,

az egymás iránti szolidaritás, léteztek

– mondja –, vagyis a lakosságnak

is „topon” tartják. Ezek különféle élet-

busszal, élményszerzô kirándulásra.

olyan helyszínek, mint a sok ezer em-

mintegy 3 százalékát. Havonta 100

módjavító, életminôséget szolgáló

Nagy örömünkre szolgált, hogy az idei

bert foglalkoztató nagyüzemek, kato-

véradó 300 ember életét menti meg.

programok, de ide tartozik az élet-

farsangi nyitóbál rendezôi a Széchenyi

nai bázisok, ahol sikeres véradásokra

De ez a szám lehetne akár 3000 is.

mentô program is, a defibrillátorok

nevével fémjelzett, a patinás Gellért

került sor.

Ezen dolgozunk, együtt a társszerve-

használatának megtanítása.

Hotelben tartott esemény alkalmából

zetekkel.

– Ôsztôl az önkormányzatokkal közö-

felajánlották, hogy minden eladott

A szervezôk szerint a hajlandóság
most is megvan az emberekben, vala-

Mindenképpen szeretnénk, ha a

sen prevenciós ismeretterjesztô prog-

belépôjegy árából 1000 forintot az

hogy mégis nehezebben jut el a több-

nemzeti vérkészlet gyarapodna, az

ramsorozatot tervezünk az iskolák-

alapítvány mûködésére utalnak át.

ség a véradásig, ami pedig abszolút

emberek társadalmi felelôsségválla-

ban. Keressük az új módszereket, le-

Az együtt gondolkodás, segíteni

veszélytelen, sôt, egyenesen hasznos,

lása ezen a területen is növekedne. És

hetôségeket, hogy ebben a minket

akarás, az ügy iránti elkötelezettség, a

hiszen az elôzetes szûrôvizsgálat során

mindenki megértené, az „adj vért, és

körülvevô ingergazdag környezetben

szociális érzékenység hétköznapi pél-

olyan egészségügyi problémák derül-

ments meg három életet” mindennapi

is utat találjunk az emberekhez a jó cél

dái egyre szaporodnak, reményt adva

hetnek ki a potenciális donornál, ami-

jelentôségét.

érdekében.

rá, hogy a mással nem pótolható vér,

A meggyôzô szó, a felvilágosítás sokat

Egyik különleges programnak ígérke-

és vérkészítmények soha nem fognak

Sokféle szervezet összehangolt

jelent, de ezen túl az alapítvány olyan

zik a „Valósítsd meg egy beteg gyer-

hiányozni a magyar egészségügyben.

munkájára van szükség ahhoz, hogy a

programokat is szervez, melyek a

mek álmát!” elnevezésû, melynek ke-

véradási akciók sikeresek legyenek, a

véradást, valamint a véradáson túl a

retében 30 beteg gyermeket vihetünk

rôl addig nem tudott.
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(leopold)
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Elviselhetõbbé
teszik az életet

testvérével, a pedagógus Mónikával
szabadidejükben évek óta támogatják
a fogyatékos embereket. Mint dr. Tálos Marianna elmondta, annakidején
Kaposváron, a munkája során figyelt

"A sportnak köszönhetem, hogy a Szolidaritás nagykövete lettem!"
Ezt a mondatot Orsós Zsolt vak sportoló, volt paralimpikon mondta azon
a találkozón, amelyet a „Fogyatékossággal élõk a médiában“ szakosztály
szervezett a Magyar Újságírók Országos Szövetségének székházában.

Alzheimer-kór

hiába keresnének. Dr. Tálos Marianna

fel a sérült gyermekek mindennapi
problémáira. És azon töprengett, miként tehetné szebbé, elviselhetõbbé
számukra az életet. Ezért aztán 2011
elején testvérével létrehozták a Mozdulj! Közhasznú Egyesületet.
Ha kell, vakoknak szerveznek tandemes kerékpártúrát vagy mûvészeti

Létezik egy általánosan alkalmazott
„mérôeszköz“, aminek segítségével a szakemberek viszonylag gyorsan fel tudják mérni a páciens mentális képességeit.
A 30 pontos, ún. MMS teszttel a demenciát és
annak súlyossági fokát azonosítják.

fesztivált, ahol bemutatkozhatnak az
amatõr látássérült, autista, értelmi foA kötetlen, jó hangulatú beszélge-

hamar megtalálják a hangot. – Azt

gyatékos, kerekesszékes, hallássérült

A pszichometriai tesztek ugyan

országban, városban, milyen helyen,

tés vendége volt még dr. Tálos Mari-

szoktam mondani – meséli Zsolt –,

elõadók. Rendeztek már láthatatlan

nem minden mentális funkcióról tud-

hányadik emeleten vagyunk) kérdése-

anna, szájsebész fogorvos, aki a

hogy tõlem bármit megkérdezhetnek.

vacsorát a Láss Közhasznú Egyesület-

nak reális információval szolgálni,

ket feltéve, majd a beteg emlékezését

Mozdulj! Közhasznú Egyesület el-

Nincs tabukérdés, mindenre válaszo-

tel, s gyakran írnak ki pályázatokat is

segítségükkel az emlékezetzavar gya-

is tesztelik. A szakértô ilyenkor meg-

nökeként sok éve önzetlenül segít a

lok. Elsõsorban a fogyatékossággal

a fogyatékossággal élõ embereknek

núja mégis könnyen alátámasztható.

neveztet 3 tárgyat, majd elismételteti

fogyatékos embereknek. De ne vág-

élõ emberek mindennapjai kerülnek

és azoknak, akik képesek mûvészi

A tesztek a betegség követésében

junk a dolgok közepébe!

elõtérbe, de gyakran magánéleti kér-

alkotásokon keresztül bemutatni a fo-

is hasznosak lehetnek, így többek

A figyelemmel és a számolási kész-

désekrõl is szó esik.

gyatékosok életérzéseit. Elsõsorban

között az a mentális állapotot felmérô

ségekkel kapcsolatos problémákra

ügyessége alapján kosárlabdázó is

Zsolt õszintén felel a sokféle kérdésre,

olyan programokat szerveznek, ahol a

teszt is, amit röviden MMS-nek ("Mini

derülhet fény azzal a feladattal, amikor

lehetett volna belõle. Ám Orsós Zsolt

majd csörgõlabda-bemutatót is tart. S

fogyatékossággal élõ emberek meg

mental state") nevezünk. A Folstein-

a szakember megkéri a beteget, hogy

racionálisan döntött és a csörgõlabdát

amikor távozik, biztosra vehetõ, hogy

tudják mutatni, hogy õk is képesek

féle vizsgálatként is ismert MMS 1975-

100-ról indulva hetesével számoljon

választotta. Nem bánta meg! Csapatá-

ezek a diákok már nem fordulnak el az

komoly értéket létrehozni.

ös kidolgozása óta a legelterjedtebb

visszafelé (100, 93, 86...)

val sikert sikerre halmoztak és ma is

utcán, ha látnak egy fogyatékos em-

Hitvallásuk: "Idõt kell szakítanod

tesztelési módszer az Alzheimer-kór

Ezután a "világ" szót betûzteti el vele,

rendszeresen edzenek, készülnek az

bert, hanem odalépnek hozzá és se-

embertársaidra, tégy valamit máso-

szûrésére.

ugyanúgy visszafelé ("g","á", "l", "i", "v")

újabb megmérettetésekre. Zsolt jelen-

gítenek neki. Hiszen tapasztalhatták, a

kért, valamit, amiért fizetséget nem

leg a Wesselényi Miklós Sportegye-

fogyatékossággal élõ emberek sem

kapsz, csupán a kitüntetõ érzést, hogy

sületet vezeti. Ötéves korában veszí-

mások. Legfeljebb eltérõek a lehe-

megtehetted." Az egyesület tagjait

A rajzolásos és kérdés-válasz jelle-

betûk és számok alapján történik, a

tette el a látását. A vakok általános

tõségeik.

összeköti a tenni akarás és az elszánt-

gû feladatokat tartalmazó, 10 részbôl

két teszten elért két eredmény közül a

ság. Tudják, hogy a segítségre mindig

álló teszt az orientációt, a figyelmet, az

magasabb pontszámot számítják.

és mindenhol szükség van, csak észre

agy végrehajtó rendszerét, a gyors asz-

Ha mindezek után a beteg a ko-

kell azt venni.

Magas termete, sportos testalkata,

iskolájában tanult, majd a gimnázium

ôket ugyanabban a sorrendben.

akár az elôzô feladat során. A ponMire használható?

tozás a helyes sorrendben mondott

után elvégezte a testnevelési egye-

Dr. Tálos Marianna fogorvosi ren-

temet. Látási fogyatékossága ellenére

delõjében nyoma sincs a szorongás-

szociációk kiépítésének készségét, a

rábban megnevezett három szót újra

is mindig sportolt, s még középis-

nak. A hangszórókon keresztül kel-

A "Fogyatékossággal élõk a mé-

megnevezési és az analizáló-szinte-

meg tudja ismételni, a felidézô em-

kolásként ismerkedett meg Soltész

lemes zene szól, s a falon mindenütt

diában" szakosztály tagjai sok-sok

tizáló képességet vizsgálja, azaz segít-

lékezésével sincs probléma, erre is há-

Miklóssal, aki ma az Emberi Erõforrá-

festmények és megfontolandó idé-

kérdést tettek fel Orsós Zsoltnak, va-

ségével megerôsíthetô a demencia

rom pontot kaphat az értékelés során.

sok Minisztériumának szociális és

zetek láthatók a jóságról, a szeretetrõl,

lamint dr. Tálos Mariannának és test-

klinikai gyanúja.

családügyért

államtitkára.

a segíteni akarásról. A relaxációs stú-

vérének, Tálos Mónikának. A vendé-

Soltész Miklós 2010-ben kérte fel

diónak is beillõ rendelõben egymás-

gek a múltbeli eredmények mellett is-

Zsoltot, hogy vállalja el a különleges

nak adják a páciensek a kilincset. De

mertették jövõbeli törekvéseiket is. Bi-

Egy 0-10 pontig terjedô skálán

nagykövet szerepkörét. Zsolt azóta is

nemcsak épek jönnek, hanem fogya-

zonyára a vesebetegek is találkoznak

elôször a tájékozottságot mérik, idô-

járja az országot, decemberben már a

tékossággal élõ emberek is. Tudják, itt

majd az Egyesület programjaival.

beli (milyen évet írunk, melyik évszak,

További egy pontot ér, ha az orvos

ötszázadik iskolát látogatta meg.

a szakszerû kezelés mellett olyan segít-

hónap, hányadika és a hét melyik nap-

szájából elhangzó "Semmi ha, és

ja van) és térbeli (milyen megyében,

semmi de." mondatot a beteg meg
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felelõs

A diákokkal közvetlen, nyílt, ezért

ségben is részesülnek, amit másutt

Garamvölgyi Annamária

Az orvos ezt követôen még két tárgyat neveztet meg a vizsgálat helyszí-

A feladatok és értékelésük

nén (pl. óra, ceruza, jegyzetblokk, toll),
és ha a feladatot sikerül teljesíteni,
azért két pont jár.
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zishoz elengedhetetlen a demens környezetében élôk alapos kikérdezése, illetve a beteg beszámolói arról, hogy
az egyes zavarok és tünetek emlékei
szerint mikor kezdôdtek.
Melyek az elsô, figyelmeztetô tünetek, amelyek esetén orvoshoz
kell fordulni?

Vedd észre az Alzheimer-kór 9 elôjelét!

Mi a normális és mi a kóros?
Sajnos, az élet velejárója, hogy idôsebb korunkban vesztünk szellemi
frissességünkbôl. De hol a határ, amikor már Alzheimer-kórra gyanakodhatsz?

Az emlékezethanyatlás, az idôbeli, térbeli jó tájékozódó képesség elveszté-

Nyelvi zavarok

nem tudod eldönteni, hogy miért is

Problémák az absztrakt gondol-

se, a személyiségváltozás és az enyhe

• Normális:

mentél be a szobába.

kodással

kognitív zavar mind a korai tünetek

ha néha nehezen találod meg a szót,

• Gyanús:

• Normális:

közé tartoznak.

vagy rossz szót használsz.

ha a szokásos mindennapi cselekvés-

ha nehezen irányítod a pénzügyeidet

n

• Gyanús:

és nem mindig tartod meg az anyagi

ha mindennapi, egyszerû szavakat fe-

egyensúlyt.

lejtesz el és helyettük hoszszas körül-

• Gyanús:

írásokba bonyolódsz – például, ha a

ha például nem tudod megjegyezni a

banán helyett ezt mondod: „az a sárga

bankszámla kivonaton lévô adatokat,

hosszú izé, amit meg szoktam enni”.

vagy

nem

tudod

értelmezni

a

tudja ismételni, majd felmérik a pa-

szô ötszöget kell pontosan lemásolni.

rancsokra, utasításra adott reakcióit is

A kézremegést és az ábra elfordulását

Dezorientáltság

egy hárompontos utasítássor segítsé-

figyelembe nem véve 1 pont jár a he-

• Normális:

Hangulatváltozások

gével.

lyes végrehajtásért. Ez annyit jelent,

ha néha kimegy a fejedbôl, hogy hová

• Normális:

Ha a részfeladatokat (pl.: vegyen egy

hogy a másolaton az ötszögek össze-

is indultál, vagy rossz sarkon fordulsz

ha ok nélkül szomorú vagy.

papírt a kezébe, hajtsa félbe, tegye le

sen 10 szöge a helyén van, és a két

be, vagy hirtelen nem tudod, milyen

• Gyanús:

a földre) sikerül helyesen végrehajtani,

idom két pontban metszi is egymást.

nap van.

a hirtelen, logikátlan hangulatvál-

az fázisonként 1-1-1 pontot jelent a

A fenti feladatsor végrehajtása

• Gyanús:

tozások, minden ok nélkül.

számokat.

30-ból.

mindössze 5-10 percet vesz igénybe,

ha egyébként ismerôs környéken nem

Szintén egy pont jár az olvasási-értési

az eredmények azonnal felhasználha-

tudod eldönteni hol vagy és csak ne-

Tárgyak rossz helyen

feladat hibátlan teljesítéséért: ilyenkor

tók, és alapul szolgálhatnak a további,

hezen jutsz haza.

• Normális:

egy nagybetûvel írott szöveget kell el-

célzott vizsgálatok során.

olvasni, illetve az ott olvasottak szerint

Az MMS rendszeres elvégzése mérhe-

cselekedni. Ha a beteg a „csukja be a
szemét“ papírra írt felszólítást el tudja

sorok folyamatosan gondot okoznak.

ha néha elfelejted hova tetted a kul-

Feledékenység

Például, ha egy ismert recept megfô-

csaid vagy a szemüveged.

tôvé teszi a demencia súlyosbodásá-

• Normális:

zésének lépésit nehezen hajtod végre

• Gyanús:

nak mértékét az idô elôrehaladtával.

ha idônként elfelejtesz ezt-azt, nevet,

egymás után, összekevered ôket.

ha egyre gyakrabban találod a vasalót

olvasni, majd az utasításnak eleget is

találkozót, telefonszámot.

a sütôben, vagy a mobilod a hûtôben.

Mirôl árulkodnak az eredmények?

• Gyanús:

Csökkent ítélôképesség

Az íráskészség mérése sem marad-

A tesztben szerzett pontok alapján

ha rendszeresen elfelejted az új infor-

• Normális:

Érdeklôdés és kezdeményezés

hat ki: a tesztet végzô szakember egy

az, aki 24-30 pont pontot ér el, egész-

mációkat, hogy mirôl beszélgettél va-

ha halogatsz valamit, amitôl félsz.

• Normális:

üres lapot vesz elô, majd megkéri a

ségesnek mondható, hiszen ezt az in-

lakivel, ha sokszor elfelejted a talál-

Például a fogorvost.

ha néha eltûnsz és kikapcsolod a tele-

vizsgált személyt, hogy írjon rá egy

tervallumot normálisnak tekintjük.

kozókat. Ez lehet egyébként az idôs-

• Gyanús:

fonod, mert éppen úgy érzed, hogy

mondatot. A mondatnak értelmesnek

Enyhe demenciát jelez, ha a pontszá-

kori memóriavesztés jele is.

ha nem törôdsz az egyébként komoly,

eleged van mindenbôl és mindenkibôl.

kell lennie, alanyt és állítmányt is tar-

mok 15 és 23 közé esnek, közepes fo-

odafigyelést igénylô gondjaiddal, nem

• Gyanús:

talmaznia kell. A teljesítésért egy pont

kút a 10-14 pont közötti eredmény,

Mindennapi cselekvéssorok

öltözködsz fel illendôen, vagy egyes

ha egyre gyakrabban húzod ki magad

jár, a nyelvtani hiba nem számít.

és súlyos demensnek tekinthetôk azok

• Normális:

helyzetekben nem tudsz viselkedni.

a társasági életbôl, vagy félelemmel és

a betegek, akik 10 pont alatt teljesí-

ha egyszer-egyszer nem zárod el a

Ezeknek oka, hogy nem tudod jól

szorongással töltenek el az új helyek

tenek.

gázt, vagy visszaszaladsz megnézni,

felmérni és megítélni a helyzetet és

és az új emberek.

hogy bezártad-e az ajtót, vagy hirtelen

azok következményeit.

tesz, sikeres volt feladatmegoldása.

A tizedik – záró – feladat lényege,
hogy a felmérést végzô szakember által papírra rajzolt két, egymást is met-
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Természetesen a pontos diagnó-

(Forrás: Femina)
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Édes élet

Transzplantáció után

Sejtmemória

A bôség zavarában élünk: Stevia, Xilit, Canderel, Süssina, Polisweet, Sacharin és társai. Édesítôszerek, melyek szinte gomba módra szaporodnak. A választás nem könnyû. És nem csupán azoknak,
akik kifejezetten egészségügyi szempontokból kénytelenek a természetes cukrokat helyettesíteni,

Mikor kapom meg a várt szervet? –

néha érdekes megálla-

a pszichológus szerint ez a legfôbb

pításokra, következ-

kérdés, ami a transzplantálásra váró

tetésekre jutnak.

betegeket foglalkoztatja.

Akadnak transzplan-

Dr. Gôbel Orsolya szakpszicholó-

tehát a diabéteszeseknek, valamint a súlyfelesleggel küszködôknek, hanem mindazoknak, akik az
édes ízt kedvelik, nem is véletlenül, hiszen a négy alapíz közül ez a legnépszerûbb a fogyasztók
körében.

táltak a pszichológus

gus nem csupán elméletben, a min-

szerint, akik egészen kü-

dennapi gyakorlatban is vizsgálja egy

lönleges tapasztalatokról szá-

országos egészségügyi intézmény

molnak be, olyanokról például, hogy

munkatársaként a transzplantált bete-

Az általában ismert, hogy az éde-

Sokan ódzkodnak bizonyos édesí-

ha

sítôket két nagy csoportra osztjuk: van-

tôszerektôl, az ô megnyugtatásukra el

korábban nem kedvelt ételeket meg-

transzplantá-

nak természetes és mesterséges éde-

kell mondani, hogy az élelmiszer ada-

gek lelki állapotát, azt a lelki hátteret,

szerettek, bizonyos tevékenységeket

lás után néhány

sítôszerek. A természetesek sem csu-

lékanyagok közül az édesítôszerek a

ami bizony sokféle érdekességet,

favorizálnak, melyekre addigi életük-

új tulajdonságot fedez fel önmagában.

pán a hagyományos répacukrot, mé-

legellenôrzöttebbek.

meglepetést tartogat.

ben nem volt példa, vagyis az új szerv

A testi-lelki elfogadás, befogadás egya-

zet, kukorica, vagy nádcukrot jelentik,

Azt tudni kell, hogy a mesterséges,

– Minden beteg más, minden beteg

mintha új tulajdonságokat is kialakí-

ránt feltétele az új szerv hibátlan mû-

hiszen a stevia is ide tartozik például,

szintetikus úton elôállított édesítôsze-

tott, „átörökített” volna bennük.

ködésének, a kilökôdés oka mindig

mely növényi kivonat, kis energiatar-

rek, melyek a természetben nem for-

kettôs: testi és lelki.

talommal, ugyanakkor kristálycukornál

dulnak elô, sem biológiai, sem pedig

kétszázszor édesebb ízhatással.

energia-értékkel nem rendelkeznek.

szuverén, különbözô érzékenységû
egyéniség – mondja – és ez megmutat-

A pszichológus szerint ez egyálta-

kozik az új szerv várásának, megka-

lán nem lehetetlen, és nem csupán

Pszichológusok szerint nem elég fizi-

pásának idôszakában, ugyanúgy, mint

csak a túlmûködô fantázia következ-

kailag elfogadni a transzplantált szer-

Ma már a vásárlók egyre tudato-

Az édesítôszerek tehát nem cukrok,

azt követôen, amikor már együtt él a

ménye, még akkor sem, ha ezek a

vet, a belsô idegenkedés, a lelki elu-

sabban keresik a számukra legmeg-

bár gyakran sokkal intenzívebb ízha-

beteg a transzplantált szervvel. Az ter-

megállapítások a beteg részérôl nem

tasítás, a szerv „idegennek” tekintése

felelôbb édesítôszert, és a természe-

tást képesek produkálni a cukroknál,

mészetes, hogy minden rászoruló sze-

csupán a transzplantáció-közeli ál-

károsan befolyásolja az új szerv beé-

teseket favorizálják, értelemszerûen.

csupán cukorhelyettesítôk, amelyek

retne minél elôbb, minél kevesebb

lapotban – tehát a fájdalomcsillapítók,

pülését.

A magyar lakosságnak közel fele al-

nem tartalmaznak energiát, éppen

A sejtek „emlékeznek”, ezért nem

komplikáció árán túljutni az új szerv

az altató hatására – bukkannak elô,

kalmaz valamilyen édesítôszert tablet-

ezért fogyaszthatják ezeket cukorbe-

beültetésén, ami akárhogy is nézzük,

hanem a késôbbiek folyamán.

kell megütközni azon, ha néhány új tu-

ta, por, vagy folyadék „kiszerelésben”.

tegek, és egyéb okból diétázók is. Je-

mindenképpen erôs sokkhatást jelent.

– A transzplantáció után egyfajta harc

lajdonságot fedez fel önmagában egy

A kereskedelmi forgalomban lévô éde-

lenleg az EU-ban hatféle édesítôszer

A transzplantáció sikere sok min-

kezdôdik a befogadó szervezet és a

új szervvel élô ember.

sítôszerek megosztják a közvéleményt,

engedélyezett, de ezek száma gyakran

denen múlik. Bár orvosi és beteg

donor sejtjei között – mondja dr. Gô-

Nem véletlen, hogy ma egyre több

ízlések, szokások szerint. Az azonban

változik.

szempontból kétségtelenül a szerv be-

bel Orsolya. – És itt nem csupán fizikai

egészségügyi intézményben szakem-

általában megfigyelhetô, hogy a csök-

Édesek és kalóriaszegények – ezek

fogadása és hibátlan mûködése a

harcról van szó, a befogadás nem

berek nyújtanak megfelelô támogatást

kentett energia- és szénhidráttartalmú

a legfôbb szempontok a forgalomban

mérce, az új szerv „rendeltetésszerû

egyenlô a kilökôdés elkerülésével, ha-

a

szereket keresik a vásárlók.

lévô pótszerek alkalmazásánál. Fo-

használata”, a vele történô harmónia,

nem az idegen sejtek egymásra han-

hogy megértsék az esetlegesen szá-

Bár a cukorfogyasztás ártalmairól,

gyasztásuk nem csak bizonyos beteg-

és elfogadás kialakítása a mûtét sike-

golódásáról, együttmûködésérôl, össze-

mukra különös jelenségeket, azok hát-

a túlzásba vitt „édes élet” egészségü-

ségek esetén szükséges, és célszerû,

rén jóval túlmutat, és feltételei is kom-

békülésérôl is beszélni kell.

terét, és tudatosan, pozitívan, testileg-

gyi kockázatairól manapság sok szó

vagy éppen alakmegôrzô célzattal, hi-

plexebbek.

A befogadó test ösztönösen védekezik

lelkileg felkészülten várják az új szervet.

esik, lemondani senki nem akar a

szen ellenôrzöttek, ártalmatlanok, sôt

A befogadót többnyire nem érdekli

az idegen szerv ellen, és ahhoz, hogy

Ne védekezzenek ellene, tekintsék

megszokott, és megkedvelt ízrôl. A cu-

bizonyos élethelyzetekben egyenesen

a szervadó donor kiléte, neme, kora,

a zavartalan „együttélés” megtörtén-

sajátjuknak, amellyel együtt akarnak,

korfogyasztás népszerûségét jelzi,

ajánlott a fogyasztásuk.

ami amúgyis szigorúan titkos, csak

jen, nem csupán testileg, lelkileg is fel

együtt fognak élni, mert csak így sike-

hogy ma két hét alatt annyi cukrot fo-

Tudatosan, mértékkel, tájékozot-

arra koncentrál, hogy a korábbinál

kell készülni. Az új szervvel történô

rül beindítaniuk a szervezet öngyógyí-

gyaszt egy ember, mint elôdeink két-

tan kell ezeket is fogyasztani, akár a

jobb életminôségben, normális életet

összebékülés sokkal könnyebb, egy-

tó, befogadó folyamatát, ami elen-

száz évvel ezelôtt egy év alatt. Ez azt

többi élelmiszer adalékanyagot, kivá-

élhessen.

szerûbb, ha a beteg elfogadja az eset-

gedhetetlen a további, kedvezô, sike-

jelenti, – a felmérések és megfigyelé-

lasztva a bôséges kínálatból a sze-

A pszichológiai megfigyelések azon-

legesen megváltozó szokásokat, ma-

res életkilátásaikhoz.

sek szerint, hogy egy évszázad alatt a

mélyre szabottan legmegfelelôbbet.

ban, a betegek visszajelzései alapján

gatartást, ízlést, és nem idegenkedik,
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transzplantációra

várakozóknak,

L. Gy.

cukorfogyasztás kétszázszorosára nôtt.

-leo-

19

Betegeink írták

Házhoz jön a pszichológus

ÚJ

Netterápia
A távgyógyítás – modern technikai segítséggel – bevált egészségügyi szolgáltatás világszerte. Ma már nemcsak a diagnosztikában, hanem mûtétek
elvégzésénél is sikeresen alkalmazzák.

VEZETÔSÉG

DEBRECENBEN

A 2014-es esztendôt új vezetôséggel és megújult arcu-

csatlakoztak, akik folyóiratokat és több száz darab rejt-

latokkal kezdte meg a Vesebetegek Debreceni és Hajdú-

vénykönyvet ajánlottak fel, hogy a dialízis idô gyorsabban

Bihar Megyei Egyesülete. Az elmúlt év decemberében az

és kellemesebben telhessen.

állami hatóságok által hivatalosan bejegyzett vezetôségi

Ezúton köszönjük a dialízis központ orvosainak, nôvéreinek

tagok (Zákány Edit, Sárik Tünde, Czirmayné Kocsis Róza,

támogatását is!

Méhész Józsefné, Móréné Tóth Anita) nagy lelkesedéssel
és ôszinte tenniakarással láttak munkához.

Az új vezetôség legjobb tudása szerint igyekszik mindent
megtenni annak érdekében, hogy a vesebetegek, dializál-

Úgy tûnik, hogy a nálunk is

getések idôpontjáról és idôtar-

Az elsô lépések hozadékaként, a Fresenius Medical Care

tak, transzplantáltak tudatosabban vegyenek részt élet-

terjedô tendencia keretében, ez

tamáról, vagyis rugalmasan

debreceni dialízis központjának betegvárójában, könyv-

minôségük alakításában. És az egyesület tervezett éves

a paletta új színfolttal gazdago-

kezelik az igényeket. A terápiás

tárak, könyvesboltok és magán adományozók jóvoltából,

programjában szereplô különbözô szociális és kulturális

dik: illetve ez év január köze-

beszélgetések nem ingyene-

sikerült mûködésbe helyeznie egy jelenleg háromszáz kö-

tevékenységek, rendezvények révén is arra törekszünk,

pétôl már „élesben” történik

sek, a tarifa a kommunikáció

tetes könyvtárat, hozzájárulva ezzel a betegek, betegkísé-

hogy valamennyi vesebeteg teljesebb életet tudjon élni.

gyakorlása.

jellegétôl, és tartamától függ.

rôk, hozzátartozók kulturáltabb idôtöltéséhez.

– Ami Magyarországon elkez-

Ötven szakpszichológus várja

dôdött, az mindennek ellenére

a megkereséseket, és állandó

rendhagyó kezdeményezés –

szakmai felügyelettel folynak a

igazgatója, Gaál Zoltán. – Ugyanis Eu-

által elérhetô, idô és költségtakarékos,

Mindig a paciens választ pszicholó-

rópában nem ismert még hasonló, in-

a földrajzi távolság, a mozgáskorláto-

gust, akivel számítógép segítségével

tézményi, és technikai háttérrel ren-

zottság, a szakember hiány nem jelen-

tartja a kapcsolatot.

delkezô pszichológiai szakrendelés.

tenek akadályt, a szakemberek diszk-

Kínálnak dinamikus, rövid terápiá-

rét módon, személyre szabottan fog-

kat, idôigényesebbeket is, egyénit és

lalkoznak minden pácienssel.

csoportterápiát, és olyant is, ami ab-

tatásainak igénybe vétele, mondhatni,

Ehhez a kezdeményezéshez kiadók és szerkesztôségek is

kezelések.

mondja a Netterápia ügyvezetô

Pszichológus felkeresése, szolgál-

Czirmayné Kocsis Róza

„kordivat” egész Európában, és szerte

Ahogy az ügyvezetô igazgató el-

szolút intim, kétszemélyes helyzetet

a világon. Európában 100 emberbôl

mondja, nyolc szakterületen állnak az

kíván. Ez mindig az adott kórkép függ-

10 keres fel szakpszichológust évente,

érdeklôdôk rendelkezésére, a tanács-

vénye, valamint a közös megegyezésé.

az USA-ban 100 közül 30 ember,

adástól a konfliktuskezelésig, a pár-

Merôben újfajta kínálatról van szó,

nálunk pedig évente mindössze 200

terápiától a gyereknevelésig, a leszok-

de máris sokan jelentkeznek – és is-

ezren vesznek igénybe ilyen jellegû

tató programoktól az üzleti életben

merve a hazai „lelki állapotot”, valószí-

szolgáltatásokat. Hogy ennek mi lehet

szükséges ismeretek közvetítéséig sok

nûleg az érdeklôdés nôni fog.

az oka? Valamiféle idegenkedés, egy-

mindenben nyújtanak szakszerû segít-

A pszichológusok számára is új le-

fajta konzervatív szemlélet, aminek ér-

séget sajátos, videokonferencia jel-

hetôségrôl és új kihívásról van szó,

A szeretetre egész évben szükség van, a nap minden

Ezért is köszöntem meg az állomáson dolgozó orvosoknak,

telmében még ma is sokszor stigma

leggel.

ami megfelelô szakértelemmel min-

órájában, percében – ez lehetett volna a mottója a Váci Di-

nôvéreknek, hogy türelmesek velünk, s pozitív kisugárzá-

kerül arra, aki pszichológushoz jár.

Eszköztárukba tartozik a legmoder-

denképpen sikerre vihetô, és talán egy

alízis Központ év végi ünnepségének. Mert ezen a kará-

sukkal hozzájárulnak a mi jó közérzetünkhöz. Kértem, ezt

Igaz, az utóbbi idôben sokféle in-

nebb technika, a személyes megje-

eddig meglehetôsen elhanyagolt, spe-

csonyi megemlékezésen minden köszöntô, minden vers a

tegyék továbbra is, s betegtársaimtól pedig nagyobb türel-

gyenes pszichológiai tanácsadást kí-

lenést a „képtelefon technika” helyet-

ciális egészségügyi tudományág presz-

szeretetrôl szólt. Dr. Bôke Mária megnyitójában az ünnep

met és sok együttérzést kértem.

nálnak, de a közelmúltban indult Net-

tesíti, ezért bizonyos technikai feltéte-

tizsét is növeli.

szépségére hívta fel a figyelmet, míg Dr. Lakatos Judit egy

Ne csak karácsonykor szeressük egymást, de minden nap.

terápia ezektôl teljes mértékben kü-

lek megléte a páciens részérôl is köve-

Az igények és a lehetôségek össze-

lönbözik.

telmény, ebben a szakemberek min-

hangolása az indulás fô feladata. A

Jómagam Krisztus születésérôl, a Megváltó érkezésérôl

roskadoztak a finom ételektôl, a diós és mákos bejgliktôl,

den esetben tájékoztatást adnak.

ÜNNEPSÉG VÁCOTT

Juhász Gyula verssel köszöntötte a betegeket.

Az ünnepség nagyon jó hangulatban telt, az asztalok

mindennapok gyakorlata pedig el-

beszéltem, de hangsúlyoztam, hogy a szeretetnek nem

s miután meghitt hangulatban elénekeltünk néhány dalt,

rendelô egyedülálló módon nyújt szol-

A terápiás folyamat során szemé-

dönti, hogy az elsô, intézményesített,

csak ezen a napon kell megnyilvánulnia. Elmondtam, hogy

mindenki hazament, hogy otthon, családi körben folytassa

gáltatásokat, ami a létrehozók szerint

lyesnek mondható kapcsolat alakul ki,

világszínvonalú pszichológiai magán-

szerintem a sors nem véletlenül hozott össze minket, be-

az ünneplést.

egyben korszakváltást is jelent a pszi-

kölcsönös megegyezés alapján dönt a

rendelô megállja-e a helyét rendhagyó

tegeket, valahogy összeválogatott bennünket, ezért nekünk

chológiában. Sok az elônye, mindenki

páciens és a pszichológus a beszél-

vállalkozásként.

Miben más az új kínálat? Az online
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az a feladatunk, hogy jobban figyeljünk egymásra.

Valkó Gyula
munkatárs

21

RenBikeTour – Balaton

A

2013-ban, vesebetegek,
barátok és szimpatizánsok részvételével megrendezett 1.
országos RenBikeTour Balaton kerékpártúra sikerén felbuzdulva, hagyomány teremtôként – a 2014.
május 10-ére szervezett 1 napos
RenBikeTour Velence után –, az
idén ismét tervezik a Balatont kerülô túra megszervezését immár
második alkalommal.

dolják át, vállalják-e vizsgálatot, s ezt je-

nyekhez alkalmazkodni. Célunk idén is

túra indulása elôtt legkésôbb 5 nappal

lezzék is. A vizsgálat részleteirôl a ké-

változatlanul az, hogy lehetôség sze-

jelzi, úgy részére a befizetett összeget visz-

sôbbiekben a RenBikeTour Balaton

rint minden vesebeteg részére a rész-

szatérítjük. Indulás a balatonfüredi SPAR

honlapján további információkat adunk.

vételt ingyen biztosítsuk! Az elsô Ren-

parkolóból, 2014. június 27-én 11 óra-

– Milyen anyagi vonzata van a kirán-

BikeTour tapasztalatait figyelembe vé-

kor. Gyülekezô ugyanitt 9 órától.

dulásnak?

ve, jelentkezéskor minden vesebeteg-

Kérünk mindenkit, hogy megérkezés-

túrát, s milyen útvonalon?

– A múlt évi túrán nagyon sok beteg-

– A 4 napos túra összköltsége 3 szál-

tôl szeretnénk kérni 5 000 Ft-t a szál-

kor a helyszínen regisztráljon!

– 2014. június 27-30. között indul a 2.

résztvevô lelkesen vállalta, hogy részt

lással, félpanzióval 20 000 Ft. A szál-

lások foglalásához, melyet a részvétel

– Útközben hogyan gondoskodnak a

RenBikeTour Balaton! A táv: 210 km.

venne olyan vizsgálatban, amelyben a

lások részletes leírásai és költségei a

teljesülése esetén visszafizetünk.

kezelésekrôl?

A tavalyi túrával ellentétben Balaton-

világon egyedülálló vesebeteg-kerék-

RenBikeTour honlapján lesznek olvas-

Amennyiben a túrán betegsége miatt,

– A hasi dialízis kezeléseket a szállá-

füredrôl ellenkezô irányban tervezzük

páros túra hatását mérjük fel az anyag-

hatók. A szállások elosztásánál a lehe-

vagy önhibáján kívüli egyéb ok miatt nem

sokon indulás elôtt és megérkezéskor

az indulást.

cserére és a szív-érrendszerre. Ennek

tôségekhez mérten próbálunk az igé-

tud részt venni és ezt a szervezôknek a

tervezzük, de a két mûveseállomáson is

A tervezett útvonal és állomások:

megfelelôen az idén a sportolás, ki-

lehetôség lesz a közti kezeléseket el-

Balatonfüred – Siófok – Balatonboglár

kapcsolódás és közös együttlét mellett

végezni. Amennyiben szükséges, úgy

– Gyenesdiás – Balatonfüred:

idén tudományos programmal is ké-

útközben a kísérô autóban lehetôség

1. nap (2014. június 27.): Balaton-

szülünk, a neve RenBikeStudy. A leg-

szerint kontrollált körülmények közt lesz

füred – Siófok (55 km),

feljebb 40 önkéntesre terjedô vizsgálat

mód oldatcsere végzésére. A tervezett

2. nap (28.): Siófok - Balatonboglár

a Magyar Nephrologiai Társaság tá-

idôre szükséges oldatairól mindenki

(43 km),

mogatásával és nevében történik,

maga gondoskodjon, az oldatok kör-

szervezôje Dr. Schneider Károly, a szé-

3.nap (29.): Balatonboglár – Gyenes-

szervezésére és kivitelére a múlt évi or-

beszállítását már helyben megoldjuk.

kesfehérvári dialízis állomás nefroló-

diás (55 km),

vos és nôvér résztvevôkbôl alakítot-

Haemodializált betegek dialízisét a

gus szakorvosa.

4. nap (30.): Gyenesdiás – Balaton-

tunk munkacsoportot. A vizsgálat

Keszthelyi és Siófoki Mûvese Állomá-

– A túrák célja változatlanul az, hogy

füred (50 km).

háttere, hogy bár rengeteg közlés szól

sokon tervezzük beiktatni. Kérjük a

Az esemény egyik kitalálója és

megmutassuk; súlyosnak tartott vese-

Útközben Siófokon és Keszthelyen

a rendszeres testmozgás fizikai álló-

kedves betegeket, hogy elôre jelezzék

betegséggel, sôt vesepótló kezeléssel

a dialízis központok elôtt, pihenôvel és

képességre, erônlétre, anyagcserékre,

a HD igényüket, hozzák magukkal a

(hasi dialízis, mûvese, transzplantáció)

étkezéssel közbeiktatott betegtalálko-

vagy akár a szellemi kondícióra kifej-

szükséges a HD dokumentációt (vér-

együtt is lehet teljes, aktív életet élni,

zót tervezünk, ahol szeretnénk, ha a

tett jótékony hatásairól, de ezen ada-

sôt, a rendszeres testmozgás, sporto-

vesebetegségrôl és a mûvese kezelé-

tok zömében egészséges egyénekre

rus serológia, stb…) Minden részt ven-

lás segít bennünket egészségünk meg-

sekrôl minél szélesebb kör kapna in-

vonatkoztak. Jóval kevesebb informá-

ni szándékozó beteg kérje ki orvosa

ôrzésében, szív-érrendszeri és anyag-

formációt, lehetôséget szeretnénk te-

ció áll rendelkezésünkre a mozgás ve-

tanácsát, segítségét a döntés elôtt.

csere állapotunk javításában, továbbá

remteni arra, hogy a betegek kicserél-

sebetegekre kifejtett hatásairól, pláne

Végül, de nem utolsó sorban, kér-

a túrával mint akcióval szeretnénk fel-

hessék egymással tapasztalataikat.

egy ilyen nagy megterhelés várható

jük a résztvevô betegeket, hogy hoz-

A tavalyi RenBike Tour – Balaton résztvevôi.

nyerési hely, véralvadásgátlás, friss ví-

hívni a figyelmet a vesebetegség, ve-

A kerékpározást kényelmes tem-

hatásairól. A munkacsoport szerve-

zák magukkal orvosi összefoglalóju-

seelégtelenség sokakat fenyegetô ve-

póban, kb. 10 kilométerenként pihe-

zésében napi vérvételek, szív ultrahang

kat legutolsó leleteikkel, hol, milyen

szélyére, a szûrés, aktív megelôzés s fô-

nôk, frissítôk, energiapótlás (pl. mûzlis

és más, nem-szurkálós vizsgálatok se-

módon zajlik mûvese kezelésük, mi-

ként az egyéni odafigyelés fontosságára.

szelet) beiktatásával, csoportban ha-

gítségével szeretnénk adatokat gyûj-

lyen gyógyszert szednek, stb. Minden

Ezzel az eseménnyel azt is el szeret-

ladva tervezzük. Ez a hagyományos

teni arról, hogy vajon ez az önkéntes

beteget induláskor és naponta ellen-

nénk érni, hogy betegeink megismer-

forma, a régiek felvezetésével és tá-

jelentôs fizikai megterhelés milyen ki-

ôrzünk, és napközben is bármikor for-

jék egymást, megismerjék a másik ál-

mogatásával. Edzettebbek, nem-bete-

hatással van szervezetünkre, van-e kü-

dulhatnak hozzánk segítségért.

lomásokon zajló munkát, módjuk le-

gek kisebb csoportokban ennél gyor-

lönbség vesebetegek és egészségesek

Terveink szerint, aki elfárad, vagy ak-

gyen a tapasztalatcserére, illetve hogy

sabban is haladhatnak saját tempójuk

közt, milyen vonzata lehet ennek a ké-

tuális állapota nem teszi lehetôvé az

a kerékpártúrával közös élményekkel

szerint, velük a végcélnál találkozunk.

sôbbiekre. A vizsgálatban való részvé-

aznapi kerékpározást, a kísérô autó-

gazdagodjanak. Ezen szellemben sze-

Nagyon edzettek (néhány ilyen min-

tel önkéntes, a túrán való részvétel

ban folytathatja a túrát. Természete-

retnénk minél több vesebeteg dialízisre

dig akad) futva is megtehetik a távot

független a tudományos programba

sen nem feltétele a túrán való részvé-

szoruló beteg, barát, szimpatizáns és

vagy annak egyes szakaszait – ezt bete-

való beleegyezéstôl. Kérünk azonban

telnek a Balaton teljes megkerülése, a

szakember számára felkínálni a lehe-

geinknek nem ajánljuk.

mindenkit, mind a vesebetegeket,

túrára bármikor be lehet csatlakozni

tôségét egy közös túrának.

– Készülnek-e valamilyen újdonsággal

mind pedig egészséges társainkat is,

és bármikor ki lehet szállni, ezt min-

– Mikorra tervezik a Balaton körüli

az idei túrára?

hogy a túrára való jelentkezéskor gon-
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A Renbike Tour büszke szervezôi (Balról a második dr. Schneider Károly)

denki egyénileg dönti el.

D.Cs.

23

TAZUNK n UTAZUNK n UTAZUNK n UTAZUNK n UTAZUNK n UTAZUNK n UTAZUNK n UTAZUNK n UTAZUNK n UTAZUNK n UTAZUNK n UTAZUNK

Friuli-Venezia-Giulia

Finn szauna és szlovák rétes

Holt-tenger Pest megyében
Véletlenül se gondolja a Kedves Olvasó, hogy elírásról van szó: igenis egy Holt-tenger
hatású medence várja a látogatókat Újlengyelben!
Ez a pest-megyei község egy finn turistaparadicsomnak ad helyet.
A neve: Akác-tanya, ahol egy magyar-finn házaspár –

gármester asszony, Pálinkásné Balázs Tünde mutatta be a

Mucsi Katalin és Eero Paakkola – idehozta nekünk a finn

17000 lakosú város nevezetességeit. Elsôsorban a találko-

kultúrát, eredeti vályogos füstös és fatüzelésû szaunákkal,

zás helyét biztosító Rétesházat, amelyet Fajtáni Piroska em-

vendégházakkal, sôt egy nyugdíjas lakóteleppel.

lékére hoztak létre, aki a szlovák hagyományok ôrzôje volt
haláláig.

A Holt-tenger hatását pedig egy hatalmas dézsában

z észak-olasz tartomány karéja

az Adriai-tenger és az idõtlenséget su-

A dabasi lakosság egyharmada ma is szlovák nemzeti-

galló Júlia-Alpok között húzódik. A

ségû, a Tájházban régi viseletek, bútorzat, használati esz-

nyugalomra vágyók vidékies panziókat

közök emlékeztetnek a múltra. A mai sáriak, dabasiak ha-

vagy nemesi kúriákat, tengeri- és ter-

gyományôrzô munkájukkal öregbítik a város hírnevét. De

málkúrát találnak. A mezõgazdasági

rétesük híre a városon túl is ér, az augusztusi „Rétesutca”

vidéket ezeréves városok és külön-

rendezvényre az ország minden tájáról érkeztek látogatók,

leges látnivalók színesítik. Ókori ró-

akik nem kevesebb, mint 5644 darab rétest fogyasztottak.

mai, német, szláv kultúra keveredik az

Ez az esztendô más ünnepet is adott a dabasiak

olasszal ételeiben, italaiban és kézmû-

számára, felavatták a Szent Jakab szobrot. A szoboravatás-

tárolt sós vízzel varázsolták hozzánk, a vízhez adott 500 kg

A

vességében.

nak különös apropót adott, hogy 2011 óta hivatalosan is

Az olasz-szlovén határon Gorizia –

mûködik a Magyar Zarándokút, mely a spanyolországi El

a középkori vár mellett – õrzi a mo-

Caminóhoz hasonlóan keresztény szellemiséggel átitatott,

narchia nyomait is. Collio a bor- és a

a barátság, a békesség, az elmélyülés és a szeretet útja.

biotermelés központja, ebbõl készítik

sóval elérik a Holt-tenger telítettségét, melynek gyógyha-

Érdekesség, hogy ehhez Zarándokútlevél is kapható,

a friuli fogásokat. Tarvisio alpesi kis-

tását ma már mindenki ismeri. A 60 vendéget befogadó

melynek segítségével kedvezményesen vehetôk igénybe a

városán többnyire csak átutazunk, pe-

szálláshelyen a speciális finn szolgáltatások mellett igazi

zarándokszállások. A Zarándokút magyarországi vonala Esz-

dig itt érdemes megpihenni. Sok

pusztai programok is vannak, mint a lovaglás, a futballgolf.

tergomtól Máriagyûdig tart.

szórakozás, sport, síelés vár, vagy ki-

A vendégek táplálása is finn módra történik, a 100 éves

– Másik nevezetességünk a Kapisztrán-Hunyadi Emlékto-

rándulás a Fusine völgyében a két ten-

kemencében finom húsok, lazac mellett valódi finn kenyér-

rony – tájékoztatott az alpolgármester asszony –. A nándor-

gerszemhez, a kéklõ alpesi enciá-

félék is sülnek. Mint ahogy a szaunákat és házakat finn mes-

fehérvári diadal 555. évfordulójára készítettük el, mégpedig

nokhoz.

terek építették, úgy a kenyeret is finn pék – Johanna Nurui-

adományokból. Az adakozók a befizetett összeg ellenérté-

Udine a tartomány fõvárosa. Kö-

kami – készíti.

keként névre szóló téglajegyet kaptak, s nevük kezdôbetûjét

zepén a hunok által felhordott dombot

és a padlókat. Aquileia Kr. e. 181-bõl

– A finn kenyérreceptek évszázadok óta ôrzik a gabona ter-

a beépített téglák ôrzik.

és Európa egyik legszebb reneszánsz

római település az ókor legnagyobb

Trieste hatalmas kikötõje megint a

terét látjuk, a Loggia San Giovanni

kikötõjével, Gradóval együtt. A 3-4.

monarchiát idézi monumentális fõte-

magyar katona is odaveszett.

mészetes éltetôerejét. Azt a kincset, amely ôsidôk óta

A toronyban elhelyezett harangok a lengyelországi Prze-

egészségünket gazdagítja – mondja a fiatal pék –. Az ada-

mysílben készültek, a Hit, Remény, Szeretet jelképeként. A

kastélyban pedig Tiepolo freskóit.

századi keresztény bazilika, a Santa

rével, gyönyörû épületeivel és parti

lékanyagok korában ez az örökség különösen felértéke-

3 harang azóta kongásával bizonyítja az utódok tiszteletét,

Vendéglõiben élvezzük a sült cukkíni

Maria Assunta mozaikjain és falfest-

vendéglõsorával.

lôdött a mai ember számára. Ezért cégünk a finn hagyo-

s a város összefogásának szép példáját.

virágot, a vajban sült erdei gombákat,

ményein elámulunk. A világörökség-

Friuli Venezia Giulia tartományban

mányokat követve olyan termékcsaládot vezetett be Ma-

A FATOSZ Vidékjáró programja keretében felkeresett

a polentát, a gyümölcsös tiroli réte-

hez tartozó Grado kikötõjébõl vízi taxi

az orvosi ellátás sem gond. Érdemes

gyarországon, amely eddig itt nem volt elérhetô, például a

Pest megyei városokban tapasztaltak bizonyítják, hogy nem

seket. Az utcákat belengi a sajtüzletek

visz a lagúnákra épült apró halászhá-

biztosítást kötni és kiváltani az FVG-

finn rozscipót, a karéliai pirogot, a sárgarépás zsemlét.

mindig kell repülôre szállni, messzire utazni ahhoz, hogy

illata.

zakhoz. Redipugliában megható az

kártyát 48-72 órára vagy hét napra.

Spilimbergo híres Mozaik Iskolájá-

óriási elsõ világháborús emlékmû és a

Akkor minden ellátást olcsóbban

ban a diákok mûvei borítják a falakat

lövészárkok sora, amelyekben sok

megkapunk.

A finn cipó mellett a szlovák rétes receptjét is megtudtuk. Erre a Sári Rétesházban került sor, ahol a dabasi alpol-
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érdekességeket lássunk.
- dunay -

D.I.
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Gy. Dobos Mariann novellája
de semmihez nem nyúlt az elveszett jószág. A helyzet

Mimi cica nagy kalandja

egyre komolyodott, étel és ital nélkül nem sokáig
bírná senki. Így, hogy Tomi szembôl szembe látta a
cica kedves ábrázatát, már nem ragaszkodott ahhoz,
hogy rögvest váljanak meg tôle. Mert mi van, ha
valamiért mégsem tud hazamenni? A dédi papiék cicája is kiesett egyszer az ablakon, és nem tudott volna

Úgy zúgott kint a vihar, hogy Kati mama
még jobban befúrta magát a takarójába. Az
ágya közel volt az ablakhoz, és olykor érezni
lehetett, ahogy beszökik az ablakkeretnél a
szél. A szobában jó meleg volt, de a hideg támadása arra készteti az embert, hogy még jobban összehúzza magát. Az embert is, az állatot is.
Mert Kati mama nem lakott egyedül, Géza cicával osztotta meg családi fészkét. Géza cica
ilyenkor összegömbölyödve aludt az ágy végében, úgy, hogyha felpillant, pont lássa imádott
gazdáját. Kati mama is szerette, ha a cicusra
esik az elsô tekintete felébredés után.

jövevény. Óvatosan elhúzta a sárga sötétítô függönyt,

visszajutni a második emeletre, ha érte nem mennek.

ami mögött egy riadt szemû fehér cicát látott. Csak

Egyébként meg jön az éjjel, amikor hidegebbre fordul

két fekete folt volt a testén, no meg egy csík a farkán.

az idô, amit nem biztos, hogy túlélne a fehér cica-

Kati mama kissé megrémült, mert nem tudhatta,

hölgy. Mert azt azért kiderítették, fiú-e vagy lány.

nem ugrik-e neki az állat félelmében, vagy nem

Kati mama felhívta a gondnokot, hátha tudja,

akarja-e megharapni, esetleg belemélyeszteni éles

kinek van ilyen cicája, de nem járt sikerrel. Árpi gon-

karmait. De a cica békésen tûrte a vizslatást, és a

dok elmondta, hogy ha van gazdája, úgyis keresni

simogatásnak sem állt ellen. Ahogy hozzáért, Kati ma-

fogja a lépcsôházakba és a boltra kitett papírokon.

ma érezte, hogy megrándul a cica teste félelmében,

az állattartás. Ott van a macskaeledel, az alom és

Oda, ahol mindenki elmegy, ha a trolihoz igyekszik.

és nagyon megsajnálta. Egy törékeny, érzô, lélegzô

idônként az állatorvos, mindezt csak az vállalja, aki

Erre nem várhatunk, gondolta anya és fia, és meg-

kis lény lett a gondjaira bízva.

folyamatosan tudja biztosítani.

beszélték, hogy másnap Tomi kinyomtat kis plaká-

Na, az ismerkedésen szerencsésen túl vagyunk, gon-

Mire visszaért a szobából, nem látta az új jövevényt,

tokat az egyetemen, amin tudatják, hogy ilyen és ilyen

dolta a ház asszonya, és sebesen forogni kezdtek a fe-

aminek roppantul örült. Biztosan kiugrott a cica –

cicát találtak, átvehetô itt és itt. Miután a válságstáb

jében a fogaskerekek.

gondolta-, és visszatért a régi vackára.

döntött, Tomi a rábízott feladattal elindult a saját
lakásába.

Ez a cica biztosan valakié, hiszen olyan vakító a

Este viszont, mikor nekikezdett a pörköltfôzésnek,

Így jött el a hajnal, amikor a gömböc asszonyság

bundája, a kóbormacskáké pedig két nap alatt koszos

és benyúlt a hagymás kosárba, majd kôvé dermedt.

Három perc múlva azonban ismét csörgött a kulcs

kiment a konyhába. Sok dolga volt aznap, korán neki

lenne. És hála istennek jól is volt tartva, csak úgy

Egy meleg valamihez ért hozzá – ami nem más volt,

a zárban. Mi a manó? A fiú lépett be, és lelkendezve

akart állni a munkának. Amint belépett az ajtón, egy

gömbölyödött a pocakja, és súlyosabb volt, mint a

mint a fehér cica teste. Ennek fele sem tréfa, gondol-

lobogtatott egy papírt. Megvan a gazdája! – kiáltotta

fekete macskafarok látványa fogadta. Pont a szem-

saját kandúrja. Tehát van gazdája, aki most aggódik

ta, és elkezdte kitessékelni a cicát. Ahol bejött, ott ki

a küszöbrôl. Azon nagy betûkkel ez volt olvasható:

közti fûtôtestrôl lógott lefelé. A farok tulajdonosát

érte.

is tud menni! Csakhogy a bajuszkirály nagy izgal-

Elveszett! Keressük! Alatta pedig ott volt a cica fény-

eltakarta a függöny.

Most mi legyen? Sajnálta a riadt macskuszt, de azt is

mában a két ablaktábla közé ugrott, és onnan pislo-

képe, a neve és gazdájának telefonszáma.

– Ó, ó – Kati mamának rossz sejtelmei támadtak.

tudta, hogy az ô kandúrja nagyon boldogtalan lenne,

gott ijedten. Na, itt nem maradhat, az biztos, kivenni

Azonnal tárcsázták is, és perceken belül lihegve ér-

Gézus sosem üt még a keskeny radiátorra, és a farka

ha másvalakit cirógatna helyette. Legjobb lesz, ha

meg nem tudom, hívni kell a felmentô sereget.

kezett egy hölgy. Ô Kovács Zsuzsa, mutatkozott be,

sem ilyen sötét, volt az elsô gondolata. Csak tán

kinyitja az ajtót, aztán meg a ház kapuját, hogy elme-

Megint egy telefon Tominak, aki felmérve a helyzet

nem…? Nem, az nem lehet. Ennek mégiscsak a

hessen a hívatlan vendég. Csakhogy a ház elôtt épp

komolyságát egy fél órán belül megérkezett. Menten

hangját, és vidám nyávogással bújt hozzá.

drága kandúrjához kell tartoznia! Bár érezte, hogy

hangosan veszekedtek a lakók a levélsöprés irányáról.

az ablakhoz ment, és néhány próbálkozás után sike-

– Édesanyámé a cica, aki már meg is siratta. Mimi

kevés az esély, visszament a szobához. Ám ahogy be-

Így arra biztosan nem fog kimenni – van ám eszük a

resen kiszabadította a cicust az üvegek fogságából.

ugyanis a harmadik emeletrôl esett ki, azt hittük,

nézett, ott látta a cirmost durmolni a takarón. Hajjaj!

négylábúaknak!

Na de hogyan tovább? Elôször is úgy döntöttek, jobb

megsérült, vagy a kutyák tépték szét a ház mögötti

Fogta a telefont, és felhívta a nagy fiát. Tudta,

elkülöníteni fajtársától, ezért bevitték a kisszobába.

kutyasétáltatónál – magyarázta Zsuzsa.

hogy átérzi majd a helyzetét, hiszen több állatot is

Aztán elôvarázsoltak egy szekrény mögé rejtett, össze-

A hölgy nem gyôzött hálálkodni, hogy nem raktuk

A konyhai kis ablakot mindig nyitva hagyja, kell,

megmentettek gyerekkorában. Tomi gyorsan arra az

hajtogatott dobozt, amit ajándékküldésre tettek el.

ki szegény párát, mert akkor neki vége. Amikor el-

hogy szellôzzön a lakás. Kívül rács van, nincs tehát

eredményre jutott, hogy a cicától meg kell válni.

Tominak nagy gyakorlata volt a cica-ház készítésében,

ment, Kati néni és Tomi még sokáig örvendeztek.

félnivaló. Azt persze álmában sem gondolta, hogy em-

Tudja persze – mondta –, hogy az édesanyja leg-

többször csinált ilyet gyerekkorában. Pillanatok alatt

Ezen az estén négy ember és egy állat boldogan haj-

beren kívül más is bekívánkozna hozzájuk. Pedig ez

szívesebben megtartaná, de nem lehet három ok mi-

kész lett a karton házikóval.

totta álomra a fejét a Balázs utcában. Anyja és fia még

történt.

att sem. Mert a gazdája szomorkodik utána, mert

Bevált az ötlet: a cica bent maradt a házában. Most

Mit volt hát mit tenni, ki kellett deríteni, ki az új

Géza macska sem örülne, és mert bizony költséges

már enni és inni is adtak neki, kapott alomtálcát is,

– áradt szét benne a kétségbeesés, ezek szerint hívatlan vendégük lett. Egy másik macska.
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Mimi cica erre – mert így hívják – végre hallatta a

álmukban is el-elmosolyodtak. Volt is miért: megmentettek egy életet!

n
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Olvasd el a könyvet!
Kivonat a Rudyard Kipling világhírû regényébôl

A dzsungel könyve

Elõzõ számunk megfejtése: „Sokszor nem tudja az ember, mit válasszon, bolondnak látszani, vagy annak lenni”.
Nyertes megfejtõnk: Fónagy Miklósné, Nagyvisnyó. Gratulálunk!
Jelenlegi rejtvényünk megfejtését 2014. június 15-ig várjuk a VORSZ irodában.
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Egyszer egy farkas egy
magára hagyott, sírórívó emberkölyköt talált
a dzsungelben.
Magához vette a kisfiút,
elnevezte Mauglinak, és
saját kölykeivel együtt
nevelte fel.
Sir Kán, a tigris gyûlölte
az emberkölyköt (akit a
farkasok miatt nem falhatott fel), s megfenyegette, hogy egy napon
megöli.
De Akela, a szürke farkas, Bagira, a bátor fekete párduc, és Balu, a
bölcs medve megtanították a fiút a dzsungel
valamennyi titkára.
Így Maugli megtanulta az állatok nyelvét,
úszni, futni és mászni is ügyesen tudott. Ám
egy napon a majmok mégis elkapták, és
elvitték a régi város romjai közé. Hosszú vita
után Balu, Bagira és Ká, az óriáskígyó kimentette Mauglit a majmok karmai közül.
Telt-múlt az idô, s egy napon a rettegett
Sir Kán újra felbukkant, ismét megfenyegette az emberkölyköt.
Ám Maugli már nem volt egyedül, egy
csapat bivalyt küldött a tigrisre, és a hatalmas állatok halálra taposták Sir Kánt. Az emberkölyök elefánt barátja, Háti hátán gyôzedelmesen bevonult a dzsungelbe. Minden

állat félte és tisztelte ôt.
Történt egyszer,
hogy éhségtôl megvadult kutyacsapat száguldott végig a dzsungelen, s minden útjukba
került állatot megöltek.
Maugli segítségül hívta
a méheket, azok pedig
ezer meg ezer fullánkcsípéssel elpusztították
a hordát.
Elmúlt még egy év, beköszöntött a tavasz.
Maugli nagyon egyedül
érezte magát, s bánatában sírni kezdett.
Ahogy sírt a fa lombjai mögé bújva, hirtelen megpillantotta a távoli falut. Hallotta
az emberek énekét, nevetését, látta a tûz
füstjét, és hirtelen vágyakozni kezdett a
maga fajtája után.
Bagira, Balu, Ká, Akela és Háti megmagyarázta neki, hogy mindenki csak a saját fajtájával lehet igazán boldog.
Aki ember- kölyök, annak a faluban a helye.
Maugli pedig elindult megkeresni az igazi
mamáját.
A faluhoz közeledve Maugli lányokat és
fiúkat pillantott meg, egészen olyanokat,
mint ô maga. Máris kevésbé érezte magát
egyedül. Új élet kezdôdött számára, de a régi
barátait nem feledte soha.
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emberrel, zsoltárokat énekelek és hir-

Beszélgetés Dinnyés József daltulajdonossal

detem nekik Jézus igéjét, mint hívô re-

A szeretet és a küzdelem dalai

formátus ember. Jóformán mindenhová elmegyek, ahová hívnak: nyugdíjas klubba, mozgásjavító iskolába, árva gyerekek közé, vagy éppen a vesebetegek találkozójára.

Messze már az 1967-es év, amikor Dinnyés József feltûnt a tévé képernyôjén, ám hatása

– És akkor is megmozdulsz, amikor

ma is érezhetô. Dalai több nemzedéknek jelentettek útjelzôt. Letagadni ezt akkor sem

a földrengés miatt megsérült pere-

nem is hívnak. Például pénzt gyûjtöttél

érdemes, ha azóta megannyi elôadó és stílus írta be magát emlékezetünkbe. Dinnyés

martoni bölcsôdének. Ezt abból a

sosem csupán zenei élményt adott a közönségnek, hanem egyfajta életszemléletet is.

meg „Dinnyés József, a daltulajdonos”

Feltehetôleg ô az az énekes, aki a legtöbbször keresztül-kasul bejárta az országot.

könyvbôl tudom, ami nemrégen jelent
címmel.
– Vettem egy hatalmas akváriumot,

– Én régebben sem jártam el, viszont

amit lecipeltem a Felszabadulás (ma

sokszor éjszakába nyúlóan dolgoztam,

zenélek és írok meg komponálok.

történelemkönyvekbôl. Ott csak a ko-

Ferencziek) téri aluljáróba, és elkezd-

de utána még beszélgetni is akartak

fellegvárában, Kazincbarcikán váltot-

– Bár mindig is nagy barátja voltál a

rokról esik szó, érzelmi rész viszont

tem énekelni. Ez 1985 augusztusában

velem. És akkor leültünk egy sörre.

tam szót vele elôször a 70-es évek vé-

költészetnek, mégis meglepve láttam

nincsen bennük.

volt, a közeli boltból egy dobogót is

Már az is feltûnô és bohém hírét kelti

gén. Ezek a találkozók nemcsak szín-

a honlapodon (www.dinnyes.com),

Emellett pedig egy verslemez soroza-

hoztak nekem, a pénz meg szépen

az embernek, ha nem sajnálja mások-

házi események voltak, hanem a köz-

hogy olyan DVD-t jelentettél meg, ami

tot készítek. Egy-egy lemez 25-30 per-

gyûlt. Én, amit segíthettem, azt meg

tól az idôt, és beszélget velük!

élet forrongó pontja is. Progresszív

300 költô verseit tartalmazza.

ces lesz, rajta 12-14 számmal, ami egy

is tettem.

– Hogy éled meg ezt a húsvét elôtti

szemléletû fiatalok gyülekezôhelye volt

– Így van. Ezt iskolai és közkönyvtárak-

költô életmûvének nagyon pici ke-

– Megjelentek kazettáid, CD-id, DVD-

idôszakot?

’Barcika, ahol mindig történt valami.

nak – meg persze versszeretô embe-

resztmetszetét jelenti. A 2014-es Köl-

d, a médiában mégsem látni téged

– Az embereknek olyan énekeket

Harc folyt. Esztétikai is, politikai is.

reknek – szántam, és most az a fela-

tészet napjára tervezem a sorozatot

eleget.

viszek, amelyekrôl pontosan tudom,

Egyértelmû, hogy Dinnyésnek ott kel-

datom, hogy járjam vele az országot.

elindítani. Lesz egy Hetek mûsorom –

– Annak idején – politikai okokból – 20

hogy honnan erednek, melyik magyar

lett lennie.

Megismertessem, hogy beszerezzék a

Ágh István, Ratkó József, Buda Fe-

évig nem jelenhetett meg lemezem.

néprajzi tájegységrôl. Ha másfajta

Most pedig újra beszélgetünk, ami-

megyék, én pedig megtanítsam a hall-

renc és mások mûveibôl. Közben sz-

Azért az nagy idô, az aktív korszakom

elôadást kérnek tôlem, egy-egy hit-

re régen vágytam. És gondolom, raj-

gatóságot, az érdeklôdôket ennek a

erkesztek egy mûsort a Kilencek

egy jelentôs része. De rájöttem: nem-

valló éneket akkor is becsempészek a

tam kívül még sokan kíváncsiak arra,

használatára.

költôcsoportról is, akiknek az Elér-

csak színpadról, pódiumról lehet az

mûsorba. Ezzel tanítok és bizonyságot

mivel foglalkozik mostanában a „dal-

– Hatalmas munka lehetetett ennyi

hetetlen föld címû antológiája bom-

emberekhez szólni. Lehet azt iskolai te-

is adok. Ez az én ünneplésem.

tulajdonos”. Annak idején a „pol-beat”

költôt megismerni, rájuk hangolódni,

baként robbant 1969-ben. Sokuk- nak

remben vagy bárhol másutt is. Nem az

mûfaj egyik legfôbb haza képviselôje

verseikre zenét szerezni.

a nevét sem ismeri az utca embere.

az életpálya lényege egy elôadómû-

volt, ami – hogy a fiatalabbak is értsék

– Az sosem úgy van, hogy most akkor

„Akit egyszer porig aláztak:

vésznél – felfogásom szerint –, hogy je-

– egy társadalom-kritikai megközelítést

elhordjuk a Gellért-hegyet. Folyam-

porig kell azért lehajolni,”

leket hagyjon maga után, hanem hogy

jelentett. Mai kifejezéssel ez protest

atosan kapok impulzusokat, leveszek

– Apropó utca. Tudtommal ma is já-

gondolatokat hagyjon a közösségben.

song, „tiltakozó dal”. Külföldi példa-

a polcról egy verseskötetet, olvasga-

rod az országot, börtönökbe mégy

„Ez a csont-pufogás,ez a hanti rege

ként Bob Dylant lehetne említeni, aki-

tok, és a verssorokról dallamok jutnak

zsoltárokat énekelni és sok karitatítv

Hitemet hirdeti híven”

tôl Dinnyés is több számot feldolgozott.

eszembe, amiket szolmizálok, aztán

fellépést elvállalsz.

– Kiknek mutatod meg, ha valami

„Tiszta forrás, szép szó!

lejegyzek. Nem feltétlenül egy egész

– Állampolgári jogon vagyok szociális

elkészült, kiktôl kéred, hogy bírálják

– ez legyen a jelszó”

versnyit, csak részleteket, aztán egy-

munkás. Ha látok egy szerencsétlen

meg, szóljanak hozzá?

– Hogy teltek a napjaid az utóbbi egy

szer összeállnak. Megpróbáltam a ma-

embert, akkor segítek neki. Ez nekem

– Vannak zenésztársak, költôtársak. Ha

évben?

gyar költészetet olyan közel vinni az

jár a szívem szerint.

vershez írok zenét, akkor illik elmenni

– Nagyon jól. Mint mindig, kôkorszaki

emberekhez, amennyire csak lehet.

A 70-es évektôl látogatom különben

a költôhöz, a jogörököshöz és kikérni

módon énekelek – van egy szál gitár,

Egyébként ezen a DVD-n 500 év küz-

az intézményeket. Én elôbb tudtam,

a véleményét. Ha a vershez egy méltó

van mondanivaló és ehhez egy éne-

delmei találhatók dalban elôadva.

hogy mennyi szenvedélybeteg van az

melódiát találok ki, a költô vagy leszár-

kes, énekmondó –, mára viszont zenei

Ezekbôl az akkori emberek életét is

országban, mint ahogy abból hivata-

mazottja egy szót sem szól. Örül neki.

követeim a DVD-k és a CD-k is.

meg lehet ismerni, mondjuk a végvári

los adat lett. Jó ideje a börtönöket is

– Betöltötted a 65.életévedet. Mi van

Egyébként ugyanazzal foglalkozom,

vitézek mindennapjait, ami kimaradt a

felkeresem, ahol elbeszélgetek 15-20

a bohém híreddel?

Jómagam az amatôr színjátszás
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