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DR. GYIMESI ANDRÁS (1950-2017)
2017. június 10-én érkezett a szomorú hír: hosszan tartó, méltósággal viselt betegség után elhunyt dr.
Gyimesi András belgyógyász, endokrinológus, diabetológus fõorvos, a Békés Megyei Központi Kórház mindkét tagkórházának ismert, tisztelt és szeretett orvosa. Szakmai és emberi kvalitásait, gazdag életútját méltató megemlékezéseket olvashattunk már a helyi és az országos média oldalain.
Most, halála után egy hónappal egy orvosi pályája kezdetétõl hû kollégája, barátja búcsúzik Tõle.
Nem felejtünk, András!
Gyimesi András frissen végzett orvosként 1976ban került osztályunkra. Korábban hallgatóként, egy
legendás évfolyam tagjaként már járt nálunk gyakorlaton. Így aztán Iványi tanár úr, Libor
János adjunktus és magam is nagyon
megörültünk a jó képességû, igyekvõ
kollégának. Az évek sora alatt kiderült,
hogy sokat nyert vele a kórház és a beteg ember. Az idõ múlásával az ország
egyik legjobb diabetológusa lett. Tájékozottsága, ismeretanyaga impresszionáló volt. Napi munkáját a gondosság,
figyelem és szívós kitartás jellemezte.
Akkoriban protokollokat készített,
részt vett az osztály modernizálásában,
összességében nagy szerepe volt az osztály, a kórház hírnevének öregbítésében.
András jó orvos volt. Sok súlyos
esetben küzdöttünk együtt. és sokszor
az ügyessége, dinamizmusa, találékonysága segített
át bennünket egy-egy nehéz helyzeten. Emlékszem
például egy esetre, amikor egy gyógyszermérgezett
fiatal nõ gyomormosás közben hirtelen szilvakékké
vált. Mi belgyógyászok akkoriban vezettük be osztályunkon a laryngoscop használatát és a reanimációt. András hirtelen lefektette a földre a beteget, és
laryngoscopos feltárás mellett leemelte a gégefedõre ráboruló nagy csirkebõrt! Azonnali helyzetfelismerésével megmentette a beteg életét.

Segítõkészsége, tettrekészsége veleszületett
adottság lehetett, bár én mindig éreztem a jó családi hátteret is. Magam személyes bajaimban is sok segítséget kaptam tõle. Az Orvosi Kamarában és néha a közéletben is
többször „kergettük együtt az álmokat”. Milyen jó volt érezni, tudni azt
a sziklaszilárd meggyõzõdést, mely õt
a hagyományos értékekhez kötötte!
A napokban Andrással álmodtam. Valahogy összeverõdtünk néhányan és reményvesztetten búsongtunk. Nem tudom, milyen ügy felett
szomorkodtunk, csak azt lehetett
érezni, hogy vereség után vagyunk,
minden összeomlott, elveszett. Tanácstalanság, és kétségek szálltak meg
bennünket: lehet-e újra kezdeni? Vane bennünk akarat és hit? András is
ott volt köztünk, és szokása szerint
biztatott bennünket. Csillogó, nevetõ tekintetébõl az
örök újrakezdés sugárzott.
András! Most, hogy fizikai valódban már nem
vagy közöttünk, vajon mit üzensz nekünk az álmok
birodalmából? Talán azt, hogy a sok kudarc ellenére
sem szabad soha feladni a meccset? A Te derûd, és
törhetetlen nemes szellemed most már mindörökké
velünk marad!

„Olyan csend van így nélküled,
hogy szinte hallani,
Amit még utoljára
akartál mondani.”
(Váci Mihály: Nélküled - részlet)
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VILÁGNAPOK – JELES NAPOK – ÜNNEPEK
Július 28. – A hepatitis világnapja
A hepatitis a máj gyulladásos betegsége, amely
leggyakrabban vírusfertõzés következményeként alakul ki. 2010 óta, a WHO javaslatára minden év július 28-án, Baruch Samuel Blumberg
(Nobel-díjas amerikai orvos, biokémikus), a hepatitis B vírus felfedezõjének és a vírus elleni vakcina kifejlesztõjének születésnapján kerül megrendezésre a
hepatitis elleni küzdelem világnapja.
Célja, hogy emlékeztesse
az embereket a hepatitis vírus
veszélyeire, felhívja a figyelmet
a betegség gyógyításának lehetõségeire.
Jelentõségét az adja, hogy a
vírusfertõzés következtében kialakuló
májgyulladás komoly betegségteher mind az ellátórendszer mind a társadalom számára egyaránt, illetve egyes típusai kezeletlenül halálos kimenetelûvé is
válhatnak. Világszerte évente mintegy 400 millió embert fertõz meg, és 1,4 millió ember halálát okozza.
Magyarországon nagyjából 100 ezer ember él hepatitis B vagy C fertõzéssel. Túlnyomó többségük
(75%) nem tud a betegségérõl, mivel a fertõzés általában évekig tünetmentesen zajlik, ezért õk a legveszélyeztetettebbek a májzsugor vagy a májrák betegség kialakulásában.
A hepatitis vírusokkal szemben a legjobb védekezés a megelõzés: a hepatitis A és B ellen védõoltással hosszú távú, több évtizedre szóló védettség
érhetõ el. A hepatitis C ellen nincs vakcina, ugyanakkor idõben felismerve gyógyítható.
A májgyulladást okozó vírusoknak öt fajtáját ismerjük: A, B, C, D és E.
A hepatitis A és E vírussal fertõzött ember a
székletével üríti a kórokozót, ezért terjedése elsõsorban fertõzött széklettel szennyezett élelmiszer, ivóvíz, szennyvíz, fürdõvíz, használati tárgyak közvetítésével történik. A betegség fõ tünetei a láz, hányinger, hányás, hasi panaszok, rossz közérzet és a bõr,
illetve a szem sárgasága. Gyermekeknél gyakran zajlik a fertõzés tünetmentesen, vagy csak enyhe tünetekkel járó formában, ezért az õ védelmükre fokozottabban kell figyelni. A fertõzést követõen idült
májbetegség nem alakul ki.
A hepatitis B (HBV) fertõzés leggyakrabban szexuális kapcsolat és vér útján terjed. Közvetítheti vérátömlesztés, apróbb sérüléseken keresztül egy fertõzött olló esetleg borotva is.

A hepatitis B súlyos májgyulladást okozhat. A
vírus vér és testnedvek útján terjed – a vérnek akár
egy cseppje is elég vírust tartalmaz ahhoz, hogy a fertõzés kialakuljon. Szoros együttélés (pl.
családok) szintén nem zárja ki a
fertõzés átadását, mert ilyenkor
óhatatlanul csökken a higiéniés
figyelem.
A fertõzés néha tünetmentes marad vagy csak enyhe fejfájással, fáradékonysággal, hõemelkedéssel jár.
Másoknál akut májgyulladás alakul ki, aminek kezdeti
tünetei a láz, fejfájás, étvágytalanság, hányás, hasmenés, bõrviszketés, csalánkiütések, ízületi
fájdalom, a széklet világosabbá és a vizelet sötétté válása. A hepatitis B jellemzõen sárgasággal is jár. Az akut májgyulladás 3-6 hét alatt elmúlik pihenés és speciális diéta mellett. Ritka esetekben májelégtelenség léphet fel és ilyenkor csak
májátültetéssel lehet megmenteni a beteg életét.
A krónikus (lassú lefolyású) májgyulladás hónapokig is eltarthat, és májzsugorodást okozhat. A betegség következményeképp évekkel késõbb májrák
is kialakulhat. A betegség kezelésére vírusellenes
szereket alkalmaznak.
Kialakulhat tartós, élethosszig tartó vírushordozás, amikor a kórokozók a májsejteket szépen, lassan egymás után tönkretehetik, s ez évek, évtizedek
múlva szintén májrákot okozhat.
Mivel a hepatitis B vérrel és testnedvekkel terjed, ezért gyakori az intravénás kábítószer-használók körében. A fertõzött vér a fecskendõben marad
és a következõ tûhasználót megfertõzi. Ezért fontos,
hogy kábítószeresek tiszta tûhöz jussanak.
Szexuális partnerek szintén könnyen átadhatják
egymásnak a vírust, mert az a nyálkahártya legapróbb sérülésein keresztül is be tud jutni a szervezetbe. A fertõzést monogám párkapcsolattal és óvszerhasználattal lehet elkerülni.
A hepatitis B vírus fertõzhet rosszul fertõtlenített tetováló tû, piercingek felhelyezéséhez és akupunktúrához használt tûk közvetítésével is, Sõt, az
olyan mindennapi tárgy, mint a fogkefe is közvetítheti a fertõzést, a fogmosáskor a szájban keletkezõ
apró sérülések miatt. Fogkefét közösen használni
ezért még legjobb barátok között sem ajánlott.
A hepatitis B elleni védõoltást Magyarországon
13-14 éves korban kapják meg az iskolások.
A vírus anyatejen keresztül is fertõz.
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A hepatitis B vírussal fertõzött anyák a fertõzést
továbbadhatják újszülöttjüknek a méhen belül, vagy
szülés közben is. A vírus az anyatejbe is kiválasztódik, így az anyatejjel táplált újszülött ennek útján fertõzõdhet.
A fertõzés megelõzése érdekében 1990 óta a várandósgondozás része a kismamák hepatitis B szûrése. Ezt követõen a hepatitis B-vel fertõzött anyák
újszülöttjei védõoltásban részesülnek.
A hepatitis C (HCV) által okozott májgyulladást
a WHO sokáig alvó oroszlánnak hívta, utalva arra,
hogy a betegség sokszor tünetmentes, kezelés nélkül
lassan, évtizedek alatt súlyosbodik. Mivel a vírus a
véráramba kerülve okozhat fertõzést, jelentõs kockázati tényezõ az intravénás droghasználat, a tetoválás, a piercing, és azok a vérátömlesztések, amelyek 1992 elõtt történtek.
A hepatitis C vírus ellen sajnos nem létezik védõoltás. Ugyancsak vérrel és testnedvekkel terjed, és
az elõvigyázatossági lépések hasonlóak a hepatitis Bnél leírtakhoz.
A hepatitis C ritkább esetben akut májgyulladást
okoz, ami hányással, fejfájással, levertséggel, étvágy-

talansággal, és a végtagok fájdalmával jár. A másik
két hepatitis vírussal ellentétben a bõr, szemfehérje, vizelet és a széklet nem színezõdik el. Az akut
májgyulladásból a betegek általában komoly szövõdmény nélkül, teljesen felépülnek.
Gyakoribb azonban a vírus okozta krónikus májgyulladás, ami sokszor szinte észrevétlenül zajlik és
csak fáradtság és meg-megjelenõ hasi fájdalom, bõrviszketés, ízületi fájdalmak utalnak rá. Emiatt sokszor késõn ismerik fel a megbetegedést, pedig azt
korai stádiumaiban könnyebb gyógyítani. A kezelés
általában vírusellenes gyógyszerekkel történik, de
májelégtelenség esetén májátültetésre lehet szükség.
Bármely ismeretlen eredetû, bizonytalan tünet
észlelésekor érdemes háziorvoshoz fordulni, mivel a
betegség megfelelõ vizsgálatokkal kimutatható. Az
idejében felismert fertõzés esetén és a betegség korai stádiumban megkezdett kezelésével teljes gyógyulás érhetõ el.
Forrás:
http://kornye.hu/julius-hepatitis-vilagnapja/; http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/
betegsegek/5549/fertozo-majgyulladas
http://www.utazaselott.hu/cikkek-julius-28—a-hepatitis-vilagnapja.html

ÁLDÁSKÉRÕ ÜNNEPSÉG A KÁPOLNÁBAN
Semmelweis-naphoz
kapcsolódóan idén harmadik alkalommal került
sor áldáskérõ ünnepségre a kápolnában a bibliakör szervezésében július
2-án, ami idén Kossuth
Zsuzsannáról való megemlékezéssel is kiegészült az emlékév apropóján. Az igehirdetés alapüzenete a Királyok 2.
könyvébõl szólt hozzánk
az 5. rész 1-15 verse,
ahol Naámán leprából
való meggyógyulásának
történetét találjuk. A
gyógyítás áldott eszköze
Naámán feleségének szolgálója volt, egy rabszolga
kislány, aki egyrészt tudott ura súlyos, gyógyíthatatlan betegségérõl, másrészt nem feledkezett el idegenben sem õsei Istenérõl és annak prófétájáról,
Elizeusról. A jogosnak tûnõ bosszú helyett feltétel
nélküli, krisztusi szeretet hatja át ezt a gyermeket,
és lesz közvetett módon Naámán életének megmentõjévé. Elmondja az egyetlen lehetségesnek tûnõ
megoldást és hisznek neki. Így kerül Naámán, az

arám király hadseregparancsnoka Elizeus prófétához
Izraelbe, akinek tanácsára hétszer megfürdik a Jordánban, és meggyógyul betegségébõl. Névtelen hõs
ez a kislány, akinek a családjáról semmit sem tudunk, de neveltetésére következtethetünk. Cselekedete példaértékû, ahogyan Semmelweis Ignác, Kossuth Zsuzsanna és rajtuk kívül sok ismert és ismeretlen szolgáló szeretetû egészségügyi dolgozó.
Ünnepségünket megtisztelte jelenlétével Mészáros Magdolna....aki köszöntötte a megjelenteket,
majd Somogyi Márta ünnepi megemlékezése következett Kossuth Zsuzsannáról. Gondolatait az alábbiakban tesszük közzé:
Amikor Tóth Márta lelkésznõ felkért, hogy a
mai ünnepnapon Kossuth Zsuzsanna életérõl emlékezzek meg egy pár mondatban, csak annyi kérése
volt, hogy lássam meg és adjam tovább a lényeget.
Nem száraz adatokkal szeretnélek benneteket
fárasztani, hanem elmondani azt, hogy mi fogott
meg engem Kossuth Zsuzsanna életébõl akkor, amikor olvasgattam a róla szóló cikkeket.
Elõször is álljon itt két helyszín: Sátoraljaújhely és
New York : elõbbi a szeretett haza, Magyarország, születésének helyszíne, utóbbi a számûzetés, Amerika, halálának helye. Másodszor álljon itt két dátum: 1817. február 19. és 1854. június 29. Az elõbbi születésének, az
utóbbi halálának dátuma. Közte egy rövid életidõ: 37 év.
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Pár évvel ezelõtt egy tizenéves fiatal fiú temetésén hangzott el a következõ mondat: ha az örökkévalóság szempontjából nézzük a földi életünk idejét,
akkor mindegy, hogy az pár év, vagy pár évtized, a
fontos, hogy amit Isten feladatként ránk bízott, azt
elvégeztük-e, vagy sem.
Kossuth Zsuzsannának csak 37 év adatott, de
rövid élete alatt számtalan nagy dolgot tett. Elvégezte feladatát.
Munkásságának fõbb állomásai a következõk:
– Már 14 évesen találkozott a szenvedéssel, amikor a kolerajárvány idején a betegek ügyeit intézve
rengeteg tapasztalatot szerzett az ápolás területén,
amit késõbb kamatoztatni tudott.
– 1849 elején szervezték újjá a honvédség egészségügyi osztályát, amelynek élére az összes tábori
kórházak fõápolónõjévé 1849. április 16-án Kossuth
Lajos legfiatalabb és egyben legkedvesebb húgát,
Kossuth Zsuzsannát nevezte ki, aki pár hónap alatt
országszerte 72 tábori kórházat alakított ki.
– Ez idõ alatt nem csak a kórházak mûködéséhez szükséges feltételeket kellett megteremtenie, de
el kellett fogadtatnia azt is, hogy a kor szokásaival
ellentétben nõ létére szervezze és vezesse a munkát.
– Kossuth Zsuzsanna érdeme az is, hogy mozgósítani tudta a magyar nõket:
önkéntesként vegyenek részt a sebesültek ellátásában.
Ezeket a nagy horderejû feladatokat igen nehéz
családi körülmények között tette meg.
Pár év leforgása alatt veszítette el elõször édesapját, majd férjét, Meszlényi Rudolfot is, aki már
nem élhette meg harmadik gyermekük, Rudolf születését. Már tüdõbeteg, amikor politikai okok miatt
menekülnie kellett. Útközben meghalt másfél éves
kisfia, Rudolf. Számûzetése elõször Belgiumba –
ahol édesanyját is eltemette –, majd Amerikába
kényszerítette.
Egész életében anyagi nehézségekkel is küzdött,
de soha nem adta fel, újabb és újabb célokat tûzött
ki maga elé, hogy családját fenn tudja tartani. Megtanulta a csipkeverést és diákokat étkeztetett.
Kórházunkban minden évben önértékelést kell
végeznünk, illetve fontos a betegek véleménye is a
dolgozókról. Ez hasznos dolog. Kossuth Zsuzsanna
idejében még nem volt erre lehetõség, de ahhoz,
hogy ennek az asszonynak a jellemét – személyes ismeretség híján – megalkothassuk, ismernünk kell,
hogy mit mondtak róla a családtagok, az ismerõsök,
a barátok, az ápoltjai, és nem utolsó sorban a haza
ellenséges haderõinek katonái.
A családtagok közül szeretett bátyja, Kossuth
Lajos, aki ikerlelkének is nevezte, így jellemezte õt
a kinevezésekor: „Szelíd keblének nemes ösztönét
követve gondját fogja viselni a sebesülteknek.” Te-
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hát szelíd, nemes, gondviselõ asszonynak tartotta.
A sebesültek pedig így emlékeztek rá: „ Anyai
gyengédséggel bánt velünk.”
A fizikai segítségnyújtás mellett kiemelkedõen
fontosnak tartotta a betegek lelki állapotának a gondozását is. Arra is figyelt, hogy a sérült, falubeli honvédek egy szobába kerüljenek.
Hogy kerek jellemábrázolást kapjunk Kossuth
Zsuzsannáról, fontos megemlíteni az ellenséges katonák leírását is. Amikor a világosi fegyverletétel
után fogságba esett, az osztrák tisztek kiálltak mellette, így jellemezték: „Hadifogságunk alatt ugyanolyan gondos ápolásban részesített minket, mint a
magyar honvédeket. Ennek az asszonynak köszönhetjük az életünket, õ nem az ellenséget látta bennünk, hanem a szenvedõ embert.” Kossuth Zsuzsannát ezek alapján felmentették a hazaárulás vádja alól.
És végül nézzük meg, hogy számára melyek azok
a jellembeli tulajdonságok, amiket fontosnak tartott
az önkéntesek kiválasztásakor. Ízlelgessük a szívünkben mi is ezeknek a szavaknak a mély értelmét: rend,
pontosság, józan erkölcs, önfeláldozás, hûség, gyöngédség, hazaszeretet.
Ha azt gondolnánk, hogy ezek a tulajdonságok
már nem aktuálisak, akkor gondoljunk csak arra a
hûség kapcsán, hogy milyen sok a pályaelhagyó, vagy
a hazaszeretetre gondolva, hogy milyen sokan elhagyják hazánkat.
Az említett tulajdonságokat magára nézve is kötelezõ érvényûnek tartotta.
Számûzetésben írt sorai õszinte vallomásként
hatnak küzdelmes élete céljairól: „Olyan mérhetetlen vigasz volt számomra, hogy dacolhattam a viharral, megoszthattam a nyomorúságot, hogy szenvedhettem és küzdhettem letiport, vérzõ hazámban. Boldog voltam, ha egy könnyet letörölhettem, ha egy
nyomorúságos szív terhén könnyíthettem. A magam
szenvedéseit alig éreztem. Kiûztek engem a szeretett, szenvedõ hazából anélkül, hogy leborulhattam
volna földjére, utolsó búcsúszót mondani. És mindez nem az én hibámból történt...
„Minket, nõket Isten azért teremtett, hogy letöröljük homlokaikról a verejték cseppjeit azoknak,
akik elfáradtak az élet útjain. Tartsátok meg õket a
honnak, s az életnek, hogy örvendezhessenek a szabadságnak, amelyet kivívni segítének. Legyetek szerény munkásai a közboldogságnak, legyetek õrangyalai szenvedõ hõseinknek, legyetek NÕK!”
A Magyar Országgyûlés és a Magyar Ápolási
Egyesület kezdeményezését követõen 2014-ben február 19-ét, Kossuth Zsuzsanna születésének napját
a Magyar Ápolók Napjának nyilvánították.
Kérem azokat az egészségügyi dolgozókat, akik
méltón szeretnénk megemlékezni Kossuth Zsuzsannáról, hogy tegyük ezt ne csak február 19-én, hanem
az év minden napján, éjjel és nappal, hétköznap és
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ünnepnap az õ példáját követve! Kívánom, hogy tudjunk személyválogatás nélkül odahajolni minden embertársunkhoz, hogy bennük mi sem a munkát, hanem a szenvedõ, kiszolgáltatott beteget lássuk, aki
a mi segítségünkre szorul! Tegyük ezt hittel, szeretettel, alázattal, tudásunk legjavát adva!
Isten áldását kívánom minden dolgozó életére és
munkájára!

A bibliakör énekes-verses
mûsorát követõen a résztvevõk
az Úr asztalánál (oltárnál)
egyenként részesültek a személyre szóló áldásban. Istentiszteletünk szerény szeretetvendégséggel zárult. Reméljük,
hogy jövõre is lesz igény hasonló áldáskérõ alkalom megrendezésére! Záró áldásként
Varga Gyöngyi evangélikus teológiai tanár gondolatai hangoztak el:
„Rajtad keresztül áradjon
az áldás azok felé, akik között
élsz, ahol most a helyed van. Isten téged küld, hogy a postása légy: vigyél szeretetet, figyelmességet, jóakaratot, terjeszd a békességet
és sugározd az örömöt másoknak, a Másiknak. Rajtad keresztül áradjon az áldás, mert sokan sóvárogva várják a földön. Isten készítse föl szívedet, hogy
hordozhasd a Názáreti arcvonásait, keze érintését,
szavai erejét ma is és minden napon.”
Tóth Márta
kórházlelkész

EMLÉKTÚRA KOSSUTH ZSUZSANNA SZÜLÕVÁROSÁBA
Idén Kossuth Zsuzsanna születésének 200. évfordulója alkalmából a Magyar Ápolási Egyesület
„Kossuth Zsuzsanna emlékévet” hirdetett meg. Számos helyen emléktáblákat helyeznek el és avatnak,
pályázatot írnak ki, konferenciát szerveznek, valamint országszerte tudományos és egyéb programmal emlékeznek meg hazánk elsõ hivatásos
ápolónõjérõl. A Magyar Ápolási
Egyesület ezen kívül különbözõ programokkal, projektekkel, kommunikációs anyagokkal kívánja felhívni a közvélemény figyelmét az ápolás és az
ápolók fontosságára Kossuth Zsuzsanna életútján, munkáján és örökségén keresztül. Az emlékév alkalmából összeállított intézményi programsorozatunk következõ állomása egy
kirándulás volt Kossuth Zsuzsanna
szülõvárosába az Egészségedre Egyesület szervezésében.
2017. július 22-én, szombaton a
hajnali órákban indult 53 fõs kis csapatunk autóbusszal Sátoraljaújhelyre.

A hosszú út ellensúlyozására Kuti Árpádné Romvári
Éva a Stroke Osztály fõnõvére meglepetés sütiket készített a résztvevõk számára, melyek természetesen
nem véletlenül a Kossuth kifli és Kossuth kenyér el-
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nevezésû édes sütemények voltak.
A kor szokásairól rövid, vidám történeti áttekintést is kaphattunk.
Megragadta az alkalmat, hogy felhívja a figyelmet az õszi süteménykészítõ versenyre, melyre reményeink szerint nagyon sok nevezõ jelentkezik. A sütemények az emlékév záró napján kerülnek kóstolásra és értékelésre.
Utunk a tokaji borvidéken át
vezetett. Tokaj városában tettünk
egy kis pihenõt. A kis város két folyó, a Tisza és a Bodrog találkozásánál fekszik. Felsétáltunk a Finánc-dombi kilátóba, ahonnan meseszép látványként tárult elénk a
két folyó találkozása. A Zemplén
hegy vonulataiban és a hegyoldalon a tokaji szõlõskertekben is gyönyörködhettünk.
A délelõtti órákban értünk Sátoraljaújhelyre, Kossuth Zsuzsanna szülõházához.
Koszta Julianna, a Magyar Ápolási Egyesület békés
megyei vezetõje röviden ismertette Magyarország
elsõ országos fõápolónõje élettörténetét, munkásságát, majd elhelyeztük a koszorút tiszteletünk jeléül.
A városban 1 órás szabadprogram után továbbindultunk a füzérradványi erdõk ölelte Károlyi kastélyhoz. A füzérradványi kastélypark platánjaival,
terebélyes hársfáival, több törzsû tulipánfákkal, pi-
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ramistölggyel hazánk egyik legkülönlegesebb klímájú és hangulatú, sétautakkal metszett, hatalmas történelmi kertje.
A romantikus kastélykert után utunk a Sátoraljaújhely felett tornyosuló Magas-hegyen kialakított
Zemplén kalandparkba vezetett. Magyarország leghosszabb libegõje, leghosszabb bobpályája és a
mászófal legextrémebb kalandjai vártak minket. A gyerekek kalandvágya sok anyukát és nagymamát bátorított a bobpálya meghódítására. 2015-tõl hazánk
elsõ kabinos drótkötélpályája és egy igazi szenzáció, a páratlan izgalmakat
kínáló, több mint 100
méter mélység felett átívelõ, két hegyet összekötõ
extrém átcsúszó kötélpálya, melyet két bátor kolléganõnk – Dohányosné
Erika (Izotóp) és Harmathné Gyöngyi (Invazív
Kardiológia) – kipróbált.
Büszkék vagyunk rájuk.
Az esti órákban érkeztünk a Sárospataki
szállásra.
A másnapi program
Sárospatak közelében, a
Megyer-hegyen fekvõ
Tengerszem Magyarország legszebb természeti
csodájához vezetõ rövid
túra volt. A 303 méter
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terület. Kihívás volt a nagy
melegben, de a látvány mindenért kárpótolt.
Megnézhettük Magyarország egyik leghíresebb várát, a sárospataki Rákóczivárat, mely hazánk legnépszerûbb késõ reneszánsz
mûemlékei közé tartozik,
egyben az ország legjelentõsebb Rákóczi kultuszhelye.
Az épületben kialakított
Rákóczi-kiállítás 2003-ban
az Év Múzeuma díjat is
megkapta. A belsõ vár udvarából kilépve a hangulatos
folyóparti Várkertben pihenhettünk. A várkastélyt
árok választja el a várkerttõl, a külsõ várfalra is ki lehet menni, ahonnan fantasztikus a kilátás a Bodrog
partjára és a várépületre.

magas Megyer-hegy vulkáni
eredetû, kemény kõzete kiválóan alkalmas volt malomkõgyártásra, mely már a XV.
században is mûködött.
1907-ben mûködését beszüntették. A hajdani bányaudvart csapadékvíz töltötte fel
és lélegzetelállítóan szép tó
keletkezett a helyén. A tó
legmélyebb pontja 6,5 méter
mély, a tavat körülvevõ sziklafalak pedig 70 méterrel
magasodnak a víztükör fölé.
A Megyer-hegyen lévõ ten-

gerszemet emberkéz formálta ugyan,
de mára a természet és az egykori
bánya harmonikus
egységben van. Az
egyedülálló látványosság 1977 óta
természetvédelmi

A kora délutáni órákban fáradtan, de tartalmas
hétvégét tudva magunk mögött indultunk haza.

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ

Gerebenics-Szín Rózsa
Kádárné Szabó Ildikó
Pándy Kálmán Tagkórház

2017. I. évfolyam 7. szám

9

ISMÉT RICHTER EGÉSZSÉGVÁROS GYULÁN
2017. szeptember 16-án délelõtt 9 órától a Richter Egészségváros szervezõi, a Békés Megyei Központi
Kórház, valamint Gyula város vezetõi várnak minden érdeklõdõt a gyulai Világóra-korzón. Az 17:00 óráig
tartó ingyenes rendezvényen igen fontos szûrõvizsgálatokon vehetnek részt a lakosok. A Richter Egészségváros az egészségtudatosságra nevelés és megelõzés. A programokon való részvétel egyben adománygyûjtés, a befolyt összeget a Békés Megyei Központi Kórházban ellátott gyermekek kezelésére kívánja fordítani
az intézmény – nyilatkozta dr. Becsei László.
A Richter Egészségváros ingyenes szûrést és az egészséget,
betegségmegelõzést
szolgáló ismeretterjesztõ elõadásokkal járul
hozzá a résztvevõk
egészségéhez. A kórház
szakembereinek és ismert közszereplõknek
részvételével lehetõség
nyílik továbbá a szabadidõ kellemes eltöltésére, beszélgetésekre,
közös mozgásra is.
3 éve volt már Békéscsabán
Richter
Egészségváros, 7 évvel
korábban pedig Gyulán.
Úgy gondolom, nagyon nagy haszna van ezeknek a
rendezvényeknek, hiszen koncentráltan van módunk
felhívni a lakosok figyelmét az egészségtudatos élet
fontosságára, egyszerre, egy helyen több szûrõvizsgálaton is részt vehetnek a helyiek. A Richter gyógyszergyártó cég az Egészség Város rendezvényeivel
nagyon komoly lépéseket tesz a betegségek megelõzésének ügyében és a lakosok figyelemfelhívásában.
A gyulai rendezvény elõkészítése során a szervezõkkel közösen úgy döntöttünk, hogy a gyermekek egészségtudatosságra nevelését állítjuk a középpontba.
Gyula városában általában nagy figyelmet fordítanak a gyermekek egészségnevelésére. Az önkormányzat, a helyi intézményekkel együtt azon dolgozik, hogy a fiatalok számára biztosított legyen az
egészséges étkezés, a sportos életmód. Ezért az adomány felhasználásánál is a gyerekek betegségeinek
megelõzésére helyeztük a hangsúlyt. Gyerekek kezelésénél – diabétesz megelõzésekor, újszülött osztályon,
orr-fül-gégészeten és gyermek-pszichiátrián – felhasználható eszközök beszerzésére szeretnénk majd fordítani a szeptember 16-án összegyûlõ összeget.
Az egészségnevelés fontosságról hangsúlyozni
kívánom, hogy az egészség pozitív fogalom, amely a

társadalmi és egyéni erõforrásokat, valamint a testi
képességeket hangsúlyozza. Az egészségfejlesztés
következésképpen nem csupán az egészségügyi ágazat kötelezettsége. Bár az emberek jobban szeretik
azt, ha nem nekik kell tenniük az egészségük érdekében, hanem készen kapnak egy receptet, egy ellátást, és attól várják a teljes gyógyulást.
Az egészségtudatos életmódra véleményem szerint a környezet is inspirál. Gyulán ehhez megfelelõ
közeg áll a lakosok és a turisták rendelkezésére.
Gondolok itt a szabadtéri fitnesz parkokra, a kerékpárút hálózatra, és természetesen a termálvízre is.
Sok lehetõség van, amit ki lehet használni és tapasztalatom szerint a gyulaiak meg is teszik ezt. Sokan
járnak rendszeresen úszni és a termálvíz gyógyító
hatásit is kihasználják.
A Richter Egészségváros rendezvény sikeréért
kórházunk valamennyi munkatársának és családtagjainak együttmûködésére számítunk. Bár a rendezvény elsõsorban Gyula város lakosságának és a városba látogatóknak szól, azt gondolom, hogy az
egészségügyi dolgozók aktív támogatása nélkül ez
nem valósulhat meg sikeresen. A céloknak megfelelõen számítunk a családok részvételére, a fiatalokat
mindenképpen be kell vonni a megelõzésbe, annak
érdekében, hogy a társadalomban érték legyen az
egészség. Ezért örülök, hogy a városvezetés az oktatási intézmények bevonását is tervezi.
A program megvalósulásából befolyt összeget a
gyermekellátásra kívánjuk fordítani. A koraszülöttektõl egészen a 18. éves korig intézményünk Gyermekgyógyászati osztályán kívül kezelünk a Fül-orr-gégészeten, a Gyermekpszichiátrián is kiskorúakat. Az
adományból befolyt összeget orvosi mûszerekre, illetve az ellátás minõségének javítására pl.: játszótér
korszerûsítésre kívánjuk fordítani. Kiemelt célcsoport a diabéteszes betegek köre, számukra az inzulin adagolással kapcsolatos mûszerek kerülnek beszerzésre.
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MÛVÉSZKUCKÓ
Folt hátán folt – Bemutatkozik a Foltsugár Varrókör
Rovatunkban ezúttal nem is egy vendéget, de egy
egész csoportot mutatunk be. Tagjait a kreativitás, a
kézügyesség, az alkotás öröme és ma már az évtizedes barátság készteti a rendszeres találkozásra. Különleges technikát választottak alkotói elképzeléseik kifejezésére. A foltvarrás – vagy ahogy angol nevén is sokunknak ismerõs: a patchwork – talán az átlagosnál is több türelmet, fantáziát, kitartást igényel,
hiszen apró darabokból, „foltokból” készülnek a
rendkívül színes, látványos alkotások. A Foltsugár
Varrókör fennállásának 11. évében egyik oszlopos
tagjukkal, Somogyi Mártával, a Pándy Kálmán Tagkórház nyugalmazott gyógytornászával beszélgettem.
Kezdjük egy rövid történeti áttekintéssel. Ki és milyen céllal alapította a klubot?
2006 októberében dr. Sípos Péterné dr. Rusz
Erzsébet – kórházunk napjainkban már nyugalmazott gyógyszerésze – vezetésével indult útjára a gyulai varrókör, akkor még Foltvarró Klub néven. Nagyon hálásak vagyunk neki ezért. Születésünknél bábáskodott Kõrösi Pálma, aki mindig hozott magával
olyan értékes embereket, akikkel együtt türelmesen
tanított minket a foltvarrásra. Nem kímélték magukat, és szabadidejükbõl ránk is szántak egy-egy hétvégét, köszönet érte. Pálma, mint egy jó szülõ még
a mai napig sem engedte el a kezünket, évente egyszer-kétszer meglátogat minket, és ezt nagyon jól teszi, szükségünk van rá.
A csoport tagjai sokfelõl érkeztek és idõrõl idõre
változnak, de úgy tudom, kórházi dolgozók folyamatosan jelen vannak a tagok, sõt a klubvezetõ személyében.
Valóban. Kis csoportunk
vezetésében dr. Rusz Erzsikét
Kürti Ildikó követte, aki évekig kórházunk szociális munkása volt, majd amikor Ildikó
férjhez ment Chicagóba, a
sarkadi különítmény kapta
meg ezt a nemes feladatot
Síposné Magdi és Sárköziné
Ági személyében. Azóta is aktív résztvevõk, és sok szép
minta megtanításában vállalnak hatalmas feladatot.
Jelenleg – már hosszú
évek óta – Sebestyénné Ibolya
vezeti a klubot, aki az áhítatok megtartásában is aktívan
részt vesz. Emellett a szervezési munkákat is ellátja, vala-

mint a vendégként érkezõket a saját otthonában szállásolja el, és sokszor az idegenvezetõi feladatot is
magára vállalja, hogy a Gyulára elõször látogatók számára megmutassa a mi kis „gyöngyszem” városunkat. Hálásak vagyunk a munkájáért és kívánjuk, hogy
még sokáig ilyen lelkes vezetõnk legyen! Tagjaink
között pedig fennállásunk tíz éve alatt számos kórházi dolgozó jelen van, illetve volt, amíg különbözõ
okból ki nem lépett, így dr. Sipos Péterné dr. Rusz
Erzsébet (gyógyszerész), Fazekas Hajnalka (szociális munkás), Futakiné Fehér Erika(mûtõsnõ), dr.
Gömöri Edina (reumatológus), Haász Julianna (mosodavezetõ), Hermann-né Száraz Magdolna (mûtõsnõ), Horváthné Brandt Szilvia (szociális munkás),
Kürti Ildikó (szociális munkás), dr. Sárosiné Hõh
Henriette (gyógytornász), Somi Zelma (ápolónõ),
Somogyi Márta (gyógytornász), Szegedi Jánosné
(belsõ ellenõr).
Említetted, hogy jelenlegi vezetõtök áhítatoknak is
aktív szervezõje. Ezek szerint klubotok egyben vallási
közösség is?
Csoportunknak hozzávetõleg 10-20%-a tagja valamilyen vallási felekezetnek, akiknek küldetése Isten igéjét hirdetni, székhelyünk, a Baptista Imaház
pedig igazán ideális környezetet biztosít ehhez. Minden hónapban egy alkalommal jövünk össze, szombat délután. A varrást megelõzi egy áhítat, amit általában klubvezetõnk, Ibolya tart, de sok alkalommal hallgathattuk vendégektõl is Isten igéjét.
Ahogy már említettem, csoportunk a gyulai Baptista Imaházban kapott helyet, ezért Istennek és a
gyülekezetnek legyen hála! Meleg, tiszta, otthonos
hely ez, ahol minden feltétel adott ahhoz, hogy varrni
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tudjunk, emellett a vendéglátásban is nagy segítségünkre van a mellettünk levõ fantasztikusan felszerelt konyha, amit használhatunk.
Van éves programotok, vagy év közben spontán
alakulnak az események?
A havi egyszeri összejövetelek mellett évente
kétszer – tavasszal és õsszel – tartunk egy egész napos foltvarró alkalmat, amin megtanulunk a meghívott vendégektõl valamilyen szép mintát. Ezekhez az
alkalmakhoz társul a nagy kedvencünk is, a szebbnél szebb anyagok és a különbözõ, a varrást segítõ
kütyük vásárlási lehetõsége is, hogy könnyítsünk a
pénztárcánkon, és ha még van otthon hely –amit kétlek –, akkor vásároljunk egy pár szép anyagot, ami
nélkül, mint tudjuk: nem élet az élet!
Szervezett képzéseken, vagy autodidakta módon,
esetleg egymástól „ellesve” fejlesztitek tudásotokat?
A „hozott tudásra” építve több tanfolyamot is
szerveztünk már, mint pl. a szabad gépi tûzést. Nagy
siker volt, ahogy a lyukhímzés és a babavarrás is kellõ érdeklõdõt vonzott.
Néhány tagunk alkalmanként ellátogat más
klubokba, táborokba,
hogy frissítsék a tudásukat, és az ott tanultakat átadhassák az itthon maradottaknak is.
A foltvarrás az
egyetlen „örök szerelem”, vagy nyitottak
vagytok képességeitek
másfajta kifejezésére is?
Néha kikacsintunk
egy-egy újabb, a varrástól távol álló területre is,
így pl. megtanultuk, hogyan kell táskát készíteni a csomagoló papírból, kaspót, kosarat fonni az újságpapírból. Megízleltük a házi tésztagyúrás, a csigakészítés
örömeit és nehézségeit is. Finom spenótos tésztát készítettünk együtt és közösen el is fogyasztottuk.
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Magatok és egymás örömére alkottok, vagy bemutatkoztok néha a
nyilvánosság elõtt is?
Több kiállításon megmutathattuk már alkotásainkat. A teljesség
igénye nélkül próbálom ezeket a helyeket felsorolni: Pándy Kálmán
Kórház, Segítõ Kezek Otthona, Galamb utcai Idõsek Otthona, a békési és a gyulai Baptista imaházak, a
Szociális
Otthonban
pedig
Csomósné Enikõ önálló kiállítása
volt látható. Több éven át készítettünk eladási tárgyakat is a jótékonysági ádventi vásárra és a befolyt
összeget a gyulai kórház gyermekosztálya számára
ajánlottuk fel. Sokan vannak közülünk, akik nem
csak a saját részükre varrnak, hanem ajándéknak
szánják a remekmûveket. Elmondhatjuk, hogy csodás dolog saját készítésû ajándékot adni, mert miközben varrunk, mindig a megajándékozott jár az
eszünkben, legyen ez a szerettünk, a barátunk az ismerõsünk. A szeretetünket varrjuk bele minden motívumba, minden öltésbe.
Az elmúlt évben már jubileumi születésnapot tarthattatok. Tíz év szép kor egy közösség életében. Hogyan ünnepeltek ilyen alkalmakkor?
A születésnapunkat mindig közösen szoktuk
megünnepelni, hol itt a törzshelyünkön, hol pedig
egy-egy tagunk meghívásának teszünk eleget, amikor
az otthonukba látogatunk el. Mindig van születésnapi
tortánk is!
Kedves Márta! Jó egészséget és örömteli alkotómunkát kívánok a következõ tíz évre, amikor újra leülünk majd, hogy bemutasd
az új remekmûveket. Köszönöm a beszélgetést!
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Velünk vágtat a halál – Nemere István, 2017.
Egy-egy új Nemere-könyv megjelenése nem nagy
„csoda”, mivel a legtermékenyebb (és talán legsokoldalúbb) magyar íróról van szó. Talán nem túlzás azt
mondani, hogy minden korosztály talál életmûvében
valami „neki valót”, az ifjúsági regényektõl a krimiken át a romantikus ömlengésekig, beleértve a tudományos-fantasztikus irodalmat, a történelmi visszatekintéseket, a paratudományokat és az aktuális
eseményekre adott gyors
válaszkönyveket... Írói álneveinek listája önmagában
lenyûgözõ: Vanessa Wilmon, Tihanyi István, T.
Moward, Stewart Harrington, Stuart Herrington,
Stuart Harrington, Sir
Steve Morton, Steve Repton, Steve vagy S. Nording,
Stefanie Nordking, Stefan
Niemayer, Pjotr Sztyepanovics Alihanov, Oscar
Welden, Melissa Moretti,
Henry Hamilton és Neil
Omar Watson. Keira
McKenzie, Paul Patrick,
Norbert Dax... Imponáló
sor, de érzésem szerint
messze a teljestõl; saját
honlapján 46 nevet tüntetett fel. (https://moly.hu/alkotok/nemere-istvan) Bár
nem „abszolút” mérõszám,
de az engem (és lányomat)
érdeklõ könyvek két könyvespolcot foglalnak el...
Életrajza sem mindennapos, ha nem lenne elcsépelt a fogalom, azt is
mondhatnánk, hogy „kész regény”. Nemere (Niedermayer) István 1944. november 8-án született Pécsett.
Édesapja szemész, majd körzeti orvos volt, aki hadifogsága került és csak kétéves korában láthatta elõször fiát; anyja gazdag családból származott, majd a
rendszerváltás (talán elsõ rendszerváltásnak kellene
már nevezni?) után az anyai „ág” vagyontalanná és
megtûrt személyekké süllyedtek. Az iskolát nem szerette, nehezen viselte a tanintézet rendszerét és a
tanórák többségét, csak az irodalom- és földrajzórákat kedvelte. A középiskolát a veszprémi Lovassy
László Gimnáziumban végezte, de itt is – már ekkor megmutatkozó irodalmi tehetsége ellenére – ne-

hézségei voltak a tantárgyak többségével, negyedikben három tantárgyból is megbukott, ezért késõbb
pótérettségit kellett tennie. Rossz magaviselete miatt az iskola nem javasolta, hogy tovább tanuljon, így
filmrendezõi ambícióit kénytelen volt elvetni. A gimnáziumi évek alatt sajátította el az eszperantó nyelvet.
1963-tól, az érettségi
megszerzése után munkába állt, miután sikertelenül próbálkozott azzal,
hogy felvegyék a tanárképzõ fõiskolára. Kezdetben gépgyári munkásként,
majd erdészetben és
könyvesboltban dolgozott. Budapesten töltötte
le katonai szolgálatát. Ezután az Állami Térképészeti Hivatalnál dolgozott,
majd boncsegéd lett, és
boncolásokon is részt
vett. Rövid ideig statisztaként dolgozott a Hunnia
Filmgyárban. 1964 nyarán
egy fiatal lengyel tanárnõnek tolmácsolt eszperantó nyelven, késõbb szerelem szövõdött köztük, így
Lengyelországba költözött, ahol 1966-ban összeházasodtak, 1967-ben
megszületett lánya, Kinga. Öt és fél évig dolgozott
a toruñi Kopernikusz
Egyetem könyvtárában,
de kezdetben szegényes
lengyel szókinccsel kellett
boldogulnia. Munkája
mellett diplomáciai tolmácsként dolgozott, és megismerkedett az angol, német, francia, olasz, spanyol,
orosz, szlovák és ukrán nyelv alapjaival is. Elõadásokat tartott Magyarországról a lengyel érdeklõdõknek. Házassága válással végzõdött, vagyona nem lévén három évig albérletben lakott. Ekkor készítette
elsõ fordításait és novelláit, amiket Magyarországra
küldött és magyar újságokban publikált. 1970-ben
megpróbált nyugatra disszidálni, de a varsói repülõtéren feltartóztatták, késõbb is a lengyel titkosszolgálat (SB; S³u¿ba Bezpieczeñstwa) „kitüntetõ figyelmét” élvezte, de – vélhetõen a tolmácsolás során szerzett – diplomáciai kapcsolatainak hála, elkerülte a
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letartóztatást. Második feleségével, aki zongoristaként dolgozott, szintén Lengyelországban házasodott
össze 1972-ben, de ezt követõen még abban az évben jobbnak látta visszatérni (egyes források szerint
visszaszökni) Magyarországra. Természetesen a magyar politikai titkos rendõrség is megfigyelés alatt
tartotta.
1972 õszén Esztergomban telepedett le, és beiratkozott az ELTE könyvtár szakára. 1975-ben diplomázott. 1972-1979 között másodállásban, mint
mentõápoló, könyvtáros és biztosítási ügynök dolgozott. A hetvenes években sikerült több újságnál
is megjelentetni írásait. Elsõ könyve (A rémület irányítószáma) 1974-ben jelent meg, amelyet egyre
több követett. Kezdetben saját nevén publikált ifjúsági írásokat, de azután fõleg tudományos-fantasztikus regényeket írt. 1980-tól „szabadúszó és
fõállású író” lett, s 1981 óta már nem volt év, amikor ne jelentek volna meg Nemere-könyvek. A kilencvenes években kétszer egymásután megválasztották a Nemzetközi PEN Club eszperantó csoportja elnökének, a Magyar Írószövetségbe viszont nem
vették fel. 1992-ben újra megnõsült, felesége Nemere Ilona újságíró és gasztronómiai szakíró. Jelenleg az Alföldön, egy tanyán él.
Bár most másik könyvérõl írok, érdemes elõvenniük az érdeklõdõknek a 2015-ben megjelent „Õrült
regény” címû könyvet (talán leginkább kalandregénynek mondanám), melynek alcíme szerint „Nemere leleplezi Nemerét”. A könyvben életrajzi elemek is felmerülnek. Érdekes adat, hogy akkor a szerzõnek már 650 kötete jelent meg; a legfrissebb adatokat nem ismerem, de mint mondani szokás „kevesebb biztosan nem lett”.
Egy vele készült interjúból (http://
zsidok.network.hu/blog/zsido-kozosseg-hirei/nemereistvan-sikeres-ironk-portreja) néhány gondolata:
„Mindig korán kelõ típus voltam. Reggel hatkor már
az asztalnál ülök. Ez télen kemény dolog, mert olyankor gyakorlatilag még éjszaka van. Ekkor megy a legjobban az írás, megesik, hogy három oldalt megírok
egy óra alatt. Aztán ahogy haladunk elõre a délelõttben, ez egyre csökken. Délben jó, ha másfél oldalt megírok egy óra alatt. Ez nem könyvoldal, hanem számítógépes. Napi negyvenezer karaktert írok. 12.00-kor egy
villámgyors ebéd, közben hallgatom a híreket. Az egész
életem harc az idõvel és az idõért. Az egész családi életem ennek van alárendelve. Tovább dolgozom kettõig, fél háromig. Ekkor orvosi rendeletre sétálnom kell
öt kilométert, ha szép idõ van, akkor ez hét is lehet.
Egy-másfél óra. Ha az idõ engedi, akkor fát vágok.
Erdõben lakom ugyanis. Ötig elolvasom a napi sajtót, aztán bekapcsolom a gépet megint. Akkor
könnyebb dolgokat írok, novellát, leveleket, fordítok.
7 és fél 8 környékén leülök tévézni.”... „Világéletemben vidéki ember voltam, ez már a hatodik megye, ahol
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élek. Most Csongrád megyében, papíron egy faluban,
de a valóságban még onnan is pár kilométerre, egy erdõs tanyán, amelynek a nagyobb részét mi magunk
ültettük. Ez kilenc hektár, a Vatikán negyede, elég kicsi, vagy legalábbis nem akkora, amekkorának szeretném. Fenyõt ültettem, mert akkor télen se meztelenek a fák, és bármikor kinézek az ablakon, zöldet látok. A pszichés felfrissülésemnek ez, valamint a sok
háziállatom, macskáim és kutyáim nagyon fontosak.”...
A „Velünk vágtat a halál” akcióregény. Ennek a
mûfajnak a pontos definícióját nem tudom adni, talán úgy tudom leginkább körülírni, hogy olyan könyv,
melyben az események (akciók) sorából bontakozik
ki a történet. Ezen lehet vitatkozni, mivel események
jellegzetesen vannak a regényekben – bár az is igaz,
hogy a Varázshegyben kevesebb, mint mondjuk a
Jurassic parkban; ez nem értékítélet, viszont tény.
A Nemere által írt regények jellegzetesen pergõk,
gyors ritmusúak. Ez nem azt jelenti, hogy a jellegzetesen „nemerés” részletekre, a néhány „ecsetvonással” felrajzolt – az egész világra kiterjedõ – helyszínek bemutatására ne kerülne ebben a könyvben
is sor. A félreértések elkerülése végett jelzem, hogy
a címben szereplõ „vágta” szimbolikus, lovat ne keressünk a könyben! A cselekmény vágtat! (Lehet,
hogy az alliteráció kedvéért ez a cím, de akkor miért nem a végzet vágtat velünk? – ezt csak a szerzõ
tudja...)
Mindenkit megnyugtatok: ez az összeesküvés
nem „az” az összeesküvés, és senki nem nevet a végén. A világ elképzelt leggazdagabb embereinek
(vagy talán másoknak is) az együttmûködésérõl, közös munkálkodásáról (természetesen nevezhetjük ezt
kartellnek, vagy összeesküvésnek is, ha éppen ehhez
van kedvünk) van benne szó, akiknek céljai – ebben
a mûben legalábbis – nemesek: „Mi azt akarjuk, hogy
a világ konfliktusoktól mentesebben haladjon elõre…
persze tudjuk, még messze az idõ, amikor már minden érdekkülönbség és ezzel konfliktus is eltûnik. De
mi arrafelé szeretnénk terelni ezt a világot”. Szép, utópisztikus gondolat. Érthetõ módon érdekeket sért,
egy másik szervezett erõ (mondjuk, az egyszerûség
kedvéért, hogy bûnszövetkezetek és zsoldjukban álló
politikusok) érdekeit, akik tûzzel-vassal (a teljesség
igénye nélkül: lõfegyverrel, késsel, szigonypuskával,
robbanótöltettel, harci gázokkal, rakétákkal, ököllel,
méreggel, hûséggel és árulással) küzdenek ez ellen
a „globalizációs” (bár azt már más értelemben használjuk) terv ellen. A „jók” elszigetelésére, munkatársaik majd a vezetõk fizikai elpusztítására törekednek. Természetesen õk sem hagyják magukat, védekeznek, majd ellentámadásba mennek át, kiváló
kommandósokat (Nemere ebben a témában sok
könyve szerint „otthon van”), titkosügynököket (ez
szintén nem idegen a szerzõtõl) vetnek be, mindkét
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oldalon veszteségeket szenvednek és sikereket érnek
el. A küzdelem valóban világméretû. Néhány helyszín: Gran Canaria, „Valahol Dél-Amerikában”,
Athén, Luxemburg, St. Paul’s Bay (Málta), New
York, Amszterdam, „Valahol Ázsiában”, Visakhapatnam (Indiai Köztársaság), Kairó, Edinburg,
Aniwa Atoll (Vanuatui Köztársaság), Rijeka, Hamburg, Ujungpandagand (Celebesz sziget, Indonéz
Köztársaság) – nem folytatom. A rádióhullámok és
az emberi akaratok nem ismernek távolságot, a
légiközlekedés lerövidíti az utazást, a határok nélküli
Európa megkönnyíti a mozgást – a „jóknak” és a
„rosszaknak” egyaránt.

Peregnek az események, akció akciót követ, változnak a szereplõk, fény derül mind a „leggazdagabbak” némelyikének, mind az ellenfél fõkolomposainak személyére, s a hátterében már-már sorstragédiának megfelelõ emberi dráma bontakozik ki...
Hogy mi lesz mindennek a vége? A 318. oldalra eljutva megtudhatjuk...
dr. Pikó Béla osztályvezetõ fõorvos
Pándy Kálmán Tagkórház
Megyei Onkológiai Centrum
Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Osztály
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