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ÚJ UTAK

3
A TUDOMÁNYOS AKTIVITÁSBAN

BEMUTATKOZÓ ELÕADÁSOK A KÉT TAGINTÉZMÉNYBEN
1.: Pándy Kálmán Tagkórház Kardiológia
Kórházunk Tudományos Bizottságának egyik fõ
célkitûzése, hogy a két tagintézmény osztályainak fórumot teremtsen a bemutatkozásra, interaktív konzultációkra, megismerve ezzel egymás osztályainak profilját, az ott folyó munkát. Az internetes közvetítés
által lehetõség nyílik a két kórház munkatársainak
közvetlen párbeszédére, kérdésfeltevésre, esetek kapcsán
konzultációra, tapasztalatok
cseréjére.
Elsõ, sikeres példája volt
a fenti célkitûzés megvalósításának 2018. április 12-én a
Pándy Kálmán Tagkórház
Kardiológiai Osztályának bemutatkozása.
A tudományos ülés az
Árvay-teremben
zajlott, de a konferencia-vonal segítségével a békéscsabai tagintézmény munkatársai is részesei
voltak az eseménynek. Négy
elõadás hangzott
el, melyek átfogó
képet adtak az
osztály történetérõl a belgyógyászati osztály indulásától a kardiológiai profil kialakításán át egészen az intervenciós részleget
bemutató nagyívû fejlõdésig.
Dr. Katona András és dr.
Jambrik Zoltán 20-20 perces,
dr. Vendrey Róbert és dr.
Ruzsa János 10-10 perces elõadása pontosan illeszkedett a
tervezett egy órás idõkerethez.
A mindkét intézetbõl érkezõ
kérdésekkel, majd a válaszokkal, valamint a kezdeti technikai nehézségekkel együtt
is mindössze 1 óra 20 percet töltöttek munkájuktól
távol a munkatársak, miközben hasznos információkkal, ismeretekkel gyarapodtak. A résztvevõk valamennyien - az elõre bejelentett távozáson kívül - vé-

gig jelen voltak a rendezvényen, ami annak is köszönhetõ, hogy úgy az elõadók, mint a moderátorok igyekeztek tartani az idõkeretet.
A tudományos ülésre a Pándy Kálmán Tagkórházból 72 munkatársunk - közülük 51 orvos és 21
szakdolgozó - regisztrált, míg a Réthy Pál Tagkórházból - dr. Varga Márta fõorvosnõ, az ülés békéscsabai moderátora elmondása szerint - 28
munkatárs írta alá a jelenléti
ívet, 24 orvos, 2 gyógyszerész
és 2 laboros kolléga személyében. Így tehát pontosan 100 fõ
vett részt ezen a hagyományteremtõ rendezvényen.
A Tudományos Bizottság
elnöke - összegezve a rendezvény
tapasztalatait kiemelte a részvétel jelentõségét
a helyi tudományos rendezvényeken, mert a
kórház vezetése
ezek függvényében teszi lehetõvé
a nemzeti/nemzetközi tudományos fórumokon
való hivatalos távollétet.
Dr.
Márk László véleménye szerint
tartható, hogy egy hasonló
bemutatkozás ne legyen
hosszabb az egy-másfél óránál, de az elavult technikai
berendezések – ahogy jelenleg is történt – jelentõs idõt
vehetnek el a hasznos munkától. A helyi hangosítás és a
vetítés minõsége - különösen
a mozgófilmek, pl. UH-felvételek lejátszása esetében – a
20. századi szintnek is nehezen felelne meg.
A következõ tudományos ülés májusban a dr.
Réthy Pál Tagkórházban kerül megrendezésre, amikor az ottani Diabetológiai Osztály mutatkozik be.
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AZ ÉV ONKOLÓGUSA – AZ ÉN ORVOSOM
Kivételezettnek érezhetem magam, hiszen néhány éven belül már a harmadik különleges elismerésrõl
számolhatok be – intézeti érintettség okán.
Az Aranyanyu Díjat 2011-ben alapította Rácz Zsuzsa író, a Terézanyu-könyvek szerzõje és a Richter
Gedeon Nyrt., melynek 2014-ben egyik díjazott orvosa dr. H Nagy Katalin, az akkor még Békés Megyei Pándy
Kálmán (ma már Békés Megyei Központi) Kórház Gyermekosztályának diabetológus fõorvosnõje lett.
Alig több, mint egy év múlva újabb sikerrõl írhattam: 2015-ben a Tegyünk Az Egészségünkért Alapítvány által meghirdetett civil kezdeményezés, az Astellas-díj – Az év orvosa pályázatának nyertese dr.
Abdulrahman Abdulrab Mohamed lett, aki szintén kórházunk Gyermekosztályán dolgozik neonatológusként.
És most, 2018-ban ismét örömhírrel jelentkezem. Íme a történet:

A Nemzeti Rákellenes Liga
kezdeményezésére1993 óta minden év április 10-én rendezik
meg a Nemzeti Rákellenes Napot. A dátum kiválasztásának
oka, hogy e napon született dr.
Dollinger Gyula (Pest, 1849. április 10. – Budapest, 1937. március 2.) sebész, ortopéd szakorvos, egyetemi tanár, a magyar
rákkutatás úttörõje, aki 1902ben megalakította az Országos Rákbizottságot.
Az idén 25. alkalommal megrendezésre kerülõ
eseményen az Országos
Onkológiai Intézet elmúlt
negyed századának összefoglalása mellett sor került „Az év onkológusa –
az én orvosom” pályázat
eredményhirdetésére is.
A pályázat során a betegek rövid elbeszélés formájában küldhették be betegségük történetét és orvosuk példaértékû, áldozatos
munkáját. A gyõztesnek
járó Dollinger emlékérem a
pályázatra beérkezett mûvek közül a legtöbb szavazatot kapott orvosnak jut.
Az emlékérmet elõször
2009-ben adta át a Magyar Rákellenes Liga és eddig
13 orvos kapta meg.
A 2018-as pályázat nyertese dr. Bánhegyi Róbert,
a Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tag-

kórházának Onkológiai Centrum vezetõ-helyettese, Õ
vehette át a Szöllõssy Enikõ szobrászmûvész által
készített emlékérmet.
Dr. Bánhegyi Róbert 2000-ben végzett a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karán, azóta kórházunk munkatársa. 2006-ban belgyógyászati, 2008-ban hematológiai, 2010-ben klinikai onkológiai szakvizsgát szerzett. 2011-ben háziorvosi licence, 2014-ben palliatív orvosi licence vizsgát tett.
2011-ben adjunktusi, 2013-ban fõorvosi kinevezést kapott. 2012 óta centrumvezetõ-helyettes a Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórházában mûködõ Megyei
Onkológiai Központban.
Munkája mellett 2012-tõl a
Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelõ (NEAK, korábban Országos
Egészségbiztosítási Pénztár,
OEP) onkológiai és hematológiai szakértõje, 2015-tõl
fõiskolai oktató a Gál Ferenc Fõiskola (GFF, korábban Szent István Egyetem,
SZIE) gyulai Egészségtudományi Karán.
2016 óta egészségügyi
menedzsment specialista
(Budapesti
Corvinus
Egyetem), 2017-tõl a Pécsi
Tudományegyetem ETK
PhD doktori Iskolájának
hallgatója.
Szakmai érdeklõdési területe a rosszindulatú daganatok és a 2-es típusú cukorbetegség kapcsolatának epidemiológiai és genetikai szintû vizsgálata.
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Betegei csodákat mesélnek Róla – Õ is róluk!
A gyógyítás elengedhetetlen kellékének tartja – a folyamatosan bõvülõ szakmai tudás mellett – az empátiát, a kommunikációt, az õszinteséget. Hisz az
érintés gyógyító erejében, a verbális és non-verbális
pszichés vezetés jelentõségében. Folyamatosan kommunikál: betegeivel, munkatársaival, fõiskolai tanítványaival, szemükbe nézve, rájuk figyelve. Sõt, betegeivel még az interneten is kapcsolatban áll, hogy
bármikor elérhetõ legyen, ha szükségét érzik. És
gyakran érzik! Néha csak egy kis biztatást, máskor
hasznos tanácsokat kérnek tõle. Tudását igyekszik
átadni, megosztani minden szinten. Hihetetlenül sokat dolgozik, teherbírása emberfeletti, türelme végtelen. Mosolyból, jó szóból sosem fogy ki, ami az
onkológusok fizikai, még inkább lelki leterheltségét
ismerve különösen tiszteletre méltó. Aztán néha persze Õ is elfárad. Sõt beteg is tud lenni. És ha valakinek – felidézve a régi slágert – eszébe jutna feltenni
neki a kérdést: „Doktor úr, a maga szíve sose fáj?”
–, akkor bizony azt kellene válaszolnia: de igen.

Mondhatnám (bár nem illik ezzel viccelni), szó szerint szívén viseli a betegei sorsát. És ez néha nagyobb
teher, mint amit elbír egy ember, még ha orvos is.
Ahogy a Dollinger-emlékérem kapcsán beszélgettünk, áradt belõle a pozitív energia és a szeretet.
Elmenõben az ajtóból még visszaszólt:
– És még valami nagyon fontos: a hit – Istenben,
a gyógyulásban, az orvosban, önmagában – bármiben!
Õ például – négy gyermekes apaként – õszintén hisz
a családban és a szeretetben.
Én pedig abban hiszek, hogy még nagyon sokáig gyógyít, oktat, kommunikál velünk, nekünk, értünk.
Kedves Fõorvos Úr, ehhez kívánok – olvasóink
nevében is – nagyon jó egészséget. És hitet – mindenben, amit fontosnak tart az életében.
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2018. MÁJUSÁTÓL SZEGHALMON IS ELÉRHETÕ A CTG VIZSGÁLAT
A Szeghalmi Rendelõintézetért Alapítvány 2018.
február 17-én rendezte II. jótékonysági bálját a Hidi
Panzióban.
Szeretettel köszöntöttük körünkben Dr. Kovács
József országgyûlési
képviselõ urat, Mészáros
Magdolna
Ápolási Igazgatónõt,
Csatlós Györgyné
gazdasági osztályvezetõ asszonyt, az Alapítvány Kuratóriumának tagjait és több,
mint 200 jelen lévõ
kedves vendégünket.
Igazgatónõ nyitó
beszéde után kolléganõnk kislánya, Valánszki Virág, Dr. Ibos
István fõorvos úr és
Bakó Ignác alapító
tolmácsolásában
Máté Péter, Zorán és
Piramis slágereket
hallgattunk, illetve munkatársainkkal és családtagjainkkal az összetartozás szimbólumaként kólót
táncoltunk.
Konfetti zápor és hatalmas
taps közepette adta át Alapítványunk a szeghalmi Rendelõintézet
használatába a tavalyi bál bevételébõl, a Pándy Kálmán Alapítvány
és a Pákász Futam Sport Egyesület jelentõs támogatásából vásárolt NST készüléket,
valamint a vizsgálatot komfortosabbá tevõ fotelt, illetve egy kényelmes vérvételi széket.

A hagyományos báli nyitótáncot a Boros János
Balázs - Gál Zsanett páros táncolta.
Rendezvényünkön lehetõséget adtunk Botlik
Imre amatõr alkotó elsõ nyilvános bemutatkozására is.
Az Ízletes, hideg-meleg svédasztalos vacsora
után Barna Gyula és Sipos János elektronikus tánczenével, retro slágerekkel gondoskodott a jó hangulatról, amit egy rövid idõre a tombola sorsolás szakított félbe, melyen a közel 1 millió forint összértékû ajándékok közül a fõdíj egy belföldi luxus hétvége volt.
Külön örömünkre szolgált, hogy bálunkon gyulai kollégák is szép számmal részt vettek.
A hajnalig tartó mulatság ismét megmutatta,
hogy nemes ügy mellett szívesen felsorakoznak az
emberek, örömmel segítenek és jó érzés tölti el szívüket, ha a sikernek részesei lehetnek.
A bálon átadott NST készülék és vizsgálófotel a szükséges adminisztrációs munkák elvégzése
után
2018. május hónaptól áll a helyi
és környékbeli
kismamák rendelkezésére a
szeghalmi Rendelõintézet nõgyógyászat szakrendelésén, így évente több száz, hófúvásban és kánikulában megtett gyulai utazástól kíméljük meg pácienseinket.
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A vérvételi szék februártól pácienseink rendelkezésére áll, a kellemetlen laboratóriumi beavatkozást enyhíti a kényelem, a vidám színek látványa,
amit a sok pozitív visszajelzés is bizonyít.
Tóth Tünde vezetõ asszisztens
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház, Szeghalmi Járóbeteg Egység
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„SEMMELWEIS KÖVETÕI”
Pályázati felhívás
a Békés Megyei Központi Kórház valamennyi orvosa és szakdolgozója részére
a 2018. évben meghirdetett
Semmelweis Emlékév
alkalmából

A Békés Megyei Központi Kórház Tudományos Bizottsága felhívást intéz a kórház munkatársai
felé olyan tudományos közlemény megírására, amely tartalmában kapcsolódik
Semmelweis Ignác antiszeptikus tanaihoz,
annak alkalmazásához a mindennapi gyakorlatban.
A közlemény térjen ki a szerzõ osztályán alkalmazott higiéniai szabályok betartásának gyakorlatára és eredményeire. Mutasson irányt, adjon alternatívákat arra, hogyan fejleszthetõ tovább a
Semmelweis Ignác által elindított szemlélet.
Valós példákkal szemléltesse a gyakorlatban tapasztalt sikereket, esetleges kudarcokat,
melyek ismerete hasznos lehet a többi osztály számára is.
A közlemény terjedelme maximum 10 oldal legyen.
A beérkezett dolgozatokat peer-review (kollegiális bírálat) rendszerben
a tudományos bizottság értékeli.
A legsikeresebb pályamunkák bekerülnek az emlékév alkalmából megjelentetett emlékkönyvbe,
valamint elõadás formájában elhangzanak a Semmelweis-emlékév
alkalmából rendezendõ emlékülésen.
Az elsõ helyezett pályamunka 100.000,– Ft díjazásban részesül.
A pályamunkák benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.
Minden munkatársunknak hasznos munkát, sok sikert kívánva a pályamunkákat
az alábbi e-mail címre várjuk:
dr.mark.laszlo@gmail.com

dr. med. habil Márk László PhD
a BMKK Tudományos Bizottságának elnöke
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MÛVÉSZKUCKÓ
BEMUTATKOZIK: JUHOS ÉVA GYÓGYMASSZÕR
Juhos Éva vagyok, a BMKK Pándy Kálmán Tagkórház Mozgásszervi Rehabilitációs részlegén dolgozom 16. éve, mint gyógymasszõr. Szeretem a gyógyításnak ezt a közvetlen módját,
amellyel hatásosan és természetesen
lehet enyhíteni a fájdalmakat.
Már huszonéves koromban is
tanultam fúvós hangszeren, akkor az
idõ és társak hiányában abbamaradt.
Hozzávetõleg 4 éve egy barátunk felvetette, hogy zenélhetnénk és alkossunk zenekart. Õ dobolt, a párom
basszusgitározott, egy gitáros is csatlakozott hozzánk, én, meg egy másik lány énekeltünk. Akkoriban
olyan állóvízben éreztük magunkat,
napról napra végeztük a feladatunkat, de az egésznek volt egy monotonitása, és magunk körül kerestük
a válaszokat, és hogy hogyan lépjünk
tovább. Házi zenélés volt, egymástól
tanultunk, kerestük a lelki tartalmú
zenéket, amelyekkel önmagunkat is feltöltöttünk hittel, reménnyel. Slágereket is játszottunk, „örömködtünk” és kikapcsolódtunk.
Aztán egy családi válság az akkori csapatot szétrobbantotta, és újat kellett kezdjünk. Egy gitárossal
és egy zongoristával bõvült a csapatunk, akiknek jóval több volt az elméleti tudásuk és arra ösztönöztek bennünket, hogy
fejlõdjünk. Ekkor hallottunk arról a lehetõségrõl, hogy Békéscsabán a Premier Mûvészeti Szakközépiskolában van könnyûzenei
tanszak, amelyiknek
esti tagozata is mûködik. Vettünk egy mély
levegõt és beiratkoztunk, hiszen nem
könnyû felnõttként,
ilyen kihívásban helyt
állni. Mindannyian beiratkoztunk az együttes
tagjai, és ez erõt adott.
A Premierben van zenekari óra minden héten, és ez nagyon jó lehetõség volt, hogy
együtt is formálódjunk.

A zenekari tanárunk Horváth Elek tanár úr volt, aki
remek bõgõ- és basszusgitáros, jazz zenész, nagyon
türelmes tanár. Elek tanár úr nagyon sok szép standard könnyûzenét tanított nekünk,
és sok apró és fontos fogást.
Énektanárom Bodó Vass Éva
tanárnõ volt, akitõl nagyon sokat
tanultam, akinek nagyon hálás vagyok a türelemért, a figyelméért és
a csiszolásért.
Az iskola lehetõséget adott,
hogy egy-két havonta fellépjünk, és
mi Elek tanár úr ösztönzésére meg
is tettük. Megtanultuk elviselni a
különbözõ feltételeket, a kritikát, az
izgalmat, a várakozást, mire sorra
kerülünk és kiállni egymásért. Tanultunk szolfézst, zenetörit, zongorát, és jártunk kórusba. Zenészek
között voltunk, akik eléggé elvarázsolt lelkek a tanároktól a diákokig,
nagyon sokat nevettünk és rendesen kiléptünk a komfortzónánkból. A zenekarok,
amelyekben játszottunk, folyamatosan formálódtak,
tagok jöttek-mentek, amit el kellett fogadjunk, hiszen
az emberek céljai változnak, csiszolódnak, változnak
a körülményeik.
Most két csapatban játszunk, az egyik az Élethang, amelyben fõleg keresztény könnyûzenét, és
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egyéb könnyûzenei magyar slágereket adunk elõ,
amelyeket tudnak velünk énekelni. Idén húsvétkor
két idõsek otthonában adtunk elõ az ünnephez kapcsolódó dalokat az újkígyósi adventista kórussal
együtt. Ebben a csapatban egy gitáros, egy basszusgitáros és három énekes van. Célunk, hogy hitet, és
reményt vigyünk a hétköznapokba és közönségünkkel együtt átéljük az emelkedettség állapotát.
A másik csapat a Szívhangolók, vagy Heart
Tuners öt tagból áll, zongorista, gitáros, basszusgitáros, dobos és én énekelek. Itt játszunk szvinges, jazzes, rockos hatású számoktól kezdve a popig sokféle
stílusból, amit szeretünk. A zenekaron belül a tagok
eléggé különbözõ stílusúak, úgyhogy tolerálnunk kell
egymás ízlését, de mindenbõl sokat tanulunk.
A zenélésben az a jó, hogy teljesen kikapcsolja
az embert, és nagy koncentrációt igényel. Számomra az volt a nagyobb kihívás, hogy a mély érzelmeimet meg tudjam élni, és ki tudjam adni.

11
Eléggé introvertált ember vagyok, de hagyom,
hogy a zene megnyissa a szívemet, és a sok mindent,
amit elzárt az ember magában, felnyissa, és gyógyítsa. Miközben tanulom a dalt, hagyom, hogy ez dolgozzon bennem, és ha leülepszik a mondanivaló, akkor letisztultan tudja az ember elõadni.
A csapattal a célunk, hogy átadjunk érzéseket,
és segítsünk megélni azokat, hiszen ehhez is bátorság és erõ kell.
Nagyon jó érzés, amikor szépen játszunk és sikerül jól elõadni egy zenét, amikor tudunk egymásra figyelni, olyankor összecsiszolódik a lelkünk.
Tavaly játszottunk a Czene-Tanyán megrendezett
Családi Ünnepen, és a saját esküvõnkön is, ami számomra nagyon szép élmény volt.
A zenélés alázatra tanít, figyelemre és fegyelemre. Bármennyit fejlõdik az ember, végtelen a lehetõség a további fejlõdésre.
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RECEPT-AJÁNLÓ
SZILÁGYI MÁRTA SÜTEMÉNYE
Áprilisi recept-ajánlónkban Szilágyi Mártát, békéscsabai tagintézményünk Gyermekosztályának
munkatársát és süteményét mutatjuk be.
Szilágyi Márta 23 éves és közel 2 éve dolgozik a
békéscsabai tagkórház gyermekosztályán. Nagyon
szereti a munkáját, de 1-1 mûszak után szívesen próbálja ki kreativitását a konyhában. Elõször anyukaja mellett segédkezett, késõbb önállóan is próbált al-

kotni – családja és barátai nagy elismerésére. Az új
receptek mellett szívesen elõveszi a régieket is. A
süteménykészítõ versenyre például nagymamája egyik
receptjével nevezett be. Kedvencei a gyümölcsös,
könnyû sütemények, melyek közül most az epres joghurttortát mutatjuk be, ezzel vett részt az említett
versenyen.

Epres joghurttorta

Ha már jó az illata és a látvány is megfelelõ, tûpróbával ellenõrizzük.

Hozzávalók a piskótához:
5 db tojás
5 evõkanál cukor
4 evõkanál liszt
2 evõkanál cukrozatlan kakaópor
½ tasak sütõpor
Hozzávalók a krémhez:
1 doboz 450-500 grammos gyümölcsjoghurt
1 csomag étkezési zselatin
1 db 500 grammos Hulala
ízlés szerinti mennyiségû eper
Elkészítés

Közben elkészítjük a krémet:
Egy keverõtálban a Hulalát kemény habbá verjük, majd apránként hozzáadjuk a joghurtot.
Ha jól összedolgozta a gép a krémet, elkészítjük a zselatint: 50 ml vízben 2 evõkanál étkezési zselatint melegítünk meg a tûzhely lángja fölött, majd a
krémhez adjuk.
A kihûlt piskótát 3 részre vágjuk és megtöltjük
a krémmel, majd díszítjük.
A tortát kívül a belsejébe töltött krémmel vonjuk be, a tetejét gyümölcszselével borítjuk: 200 ml
összeturmixolt gyümölcsbe keverünk 1 kis zacskó
piros tortazselét és ráöntjük a tortára. Végül a tetejére fondant virágot tehetünk.

Egy kerek tortaformát kibélelünk sütõpapírral (csak az alját) és
a sütõt elõmelegítjük 180°C-ra.
A tojások fehérjét és sárgáját
szétválasztjuk.
A fehérjét habverõvel addig
verjük, amíg majdnem kemény
lesz, akkor a kristálycukrot kanalanként belekeverjük. Egy-egy kanállal addig keverjük, amíg már
nem érezzük a cukrot. Ha már az
összes cukrot belekevertük, még
egy percig verjük.
Most egyesével belekeverjük
a tojások sárgáját, ekkor már jó
kemény masszánk lesz.
A lisztet a sütõporral és a kakaóporral összekeverjük egy tálban, majd óvatosan hozzákeverjük
a masszához és a formába öntve
sütõbe tesszük.
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KÖNYVAJÁNLÓ
Kövesi Péter: A pilis összeesküvés
Elõre kell bocsátanom, hogy az általam bemutatott könyvek mind hozzáférhetõk, elsõsorban a különbözõ internetes online áruházakban. Azt, hogy
hol, a reklám elkerülése végett
nem árulom el – ha valakit mégis kíváncsi rá (ami egyben azt is
jelenti, hogy sikerült felkeltenem
az érdeklõdését), nyugodtan keressen meg, elmondom a „nagy
titkot”.
Szokás szerint elõször a
szerzõrõl néhány szót... Kövesi
Péter 1952-ben született, Debrecenben. Eredeti foglalkozása fotós, alkalmazott grafikus és
kiállításrendezõ, mint ilyen húsz
esztendõt töltött a közmûvelõdésben, de dolgozott reklám-menedzserként, de reiki-mester és
természetgyógyász is. Tinédzser
korától kezdve foglalkozott ezotériával, spiritualitással, filozófiával és lélektannal; ezek közül elsõsorban az a „keleti tudás” érdekli, ami a mai nyugati ember
életét teljesebbé és egészségesebbé teheti. Elsõ elõadásait 1978.
körül tartotta Pap Gábor mûvészettörténész tanítványaként a szerves kultúrák témáiban, ekkor jelentek
meg elsõ írásai a Mûvészet címû folyóiratban. 1997ben megkapta a Magyar Természetgyógyászok Szövetsége „Természetgyógyászatért” díját, Debrecenben folyamatosan oktat a természetgyógyász vizsgákra felkészítõ tanfolyamokon, és rendszeresen tesz
eleget elõadási felkérésnek. A spirituális tanulmányok mellett számos könyv szerzõje: A Pilis összeesküvés, a szereplõk történetét folytató Vaskorona,
Szent László táltosa, A Csodaszarvas nyomában,
Utazások Ezotériában, Nem leszek nemecsek!, Ráadás (versek), Szent az Élet (megzenésített versek
CD-n), Idõkapu – reinkarnáció és korregreszió (nem
hiszem, hogy ehhez hozzá lehet még férni, de a teljesség kedvéért szerepeltetem a többi között).
Hogyan jutottam el ehhez a könyvhöz (vagy jutott el ez a könyv hozzám)? Véletlenül, de rövid idõn
belül két könyvet is olvastam, melyekben a magyar
Szent Korona fontos szerepet játszott (Harrison
Fawcett: A Korona hatalma és Sumonyi Zoltán: Az
azeri baltás). Ennek a könyvnek a címlapján is a Korona rajzolódik ki különös formában, nyomtatott
áram-körökbõl – hajtott a kíváncsiság, hogy az álta-

lam csak természetgyógyászként ismert (azért az „ismert”, erõs túlzás, inkább ebben a minõségében hallottam róla) Kövesi Péter miként foglalja írásba ezzel kapcsolatos gondolatait.
A Pilis-összeesküvés alcíme:
„nem egészen fantasztikus regény”, és valóban elég nehéz kategóriába sorolni: olyan regény,
melynek egyes fejezeteiben az
ezotéria vagy az alternatív történelemszemlélet gondolatai szerepelnek, vagy ezeknek a bemutatása, amiket regényes történet fûz
egybe. Az ajánlás: „Mindenkinek,
aki hisz a szellem erejében és szeretne egy, a mostaninál szebb,
emberibb világban élni.”
Mikor játszódik a történet?
A nem is olyan túl távoli jövõben.
2030-ban megalakult az USE
(United States of Europe), az
Európai Egyesült Államok, mely
ezer szállal kötõdik az Amerikai
Egyesült Államokhoz, és a Kína
vezetésével egy tömböt alkotó
Távol-Kelethez, melyhez csatlakoztak az oroszok és a szovjet
utódállamok is. A háborúk a fegyveres harcokról
gazdasági területre, piacszerzésre tevõdtek át, s mind
a technikai eszközök, mind az emberek a központi
hatalom (olyan kormányok, melyekben a „megélhetési politikusok” mellett törvényes résztvevõk a legnagyobb multinacionális vállalatok képviselõi is) egyre szorosabb és egyre több területre kiterjedõ ellenõrzése alatt állnak. Ahogy ezt az egyik szereplõ megfogalmazza: „A legfontosabb pedig az, hogy engedelmeskedjünk. Ezt pedig két módon lehet elérni: Egyrészt
azzal, hogy elhitetik, minden tökéletes, szabadok és
boldogok vagyunk. Ezt módszeres elhülyítéssel, demagógiával érik el. Aki pedig nem akar a tömeggel együtt
elhülyülni, ott bedobják a második eszközt, a félelemkeltést. Aki fél, az engedelmeskedik.”
A regény hõsei ez ellen az embereket elbutító,
a Földet kizsaroló globalizmus ellen harcolnak. Kik
is õk? A csapat tagjai egy pszichiáter, egy holland
származású, de Magyarországon tanult gyógyszervegyész, egy hackernek és betörõnek is kiváló gépésztechnikus, egy fizikus, egy újságírónõ, egy asztrológus, egy földmérõ, egy szexi színésznõ és egy barlangkutató. (Egyikük sem James Bond, bár az észvesztõen csinos Vera egy filmbe is beillene, ahogyan
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játszott is – elsõsorban vígjátékokban, szexbombaszerepeket...) Õk maguk bizonyosan kevesek lennének ahhoz, hogy a hatalomnak akár csak pillanatnyi
kellemetlenséget okozzanak, de vannak társaik: Délceg fia Bacsa, egy régi táltos szelleme és a briteknél
a hagyományõrzõk álarcában megjelenõ, a régi druida szellemek támogatását élvezõ csoportok. (Gondolom, vannak, akiknek ennyi elég, és – remélem,
csak magukban – nem éppen hízelgõ jelzõket aggatnak nemcsak a könyvre, hanem rám is. Azoknak,
akik nem rémültek el, nem tartják nevetségesnek,
vagy nem viszolyognak azy egésztõl, folytatom.)
Hõseink feltérképezik az ország Ley-vonalait (a
föld mélyében levõ energiát továbbító csatornákat,
amiket õk jó, magyaros néven delej-vonalaknak neveznek), ezek metszéspontjait, az energiagócokat, és
az õsi vagy régi keresztény hit által megszentelt területeket, mert rádöbbennek, hogy a régi hitet nem
váltotta fel azonnal és királyi parancs eredményeként
az új. A történet szerint az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok, nemcsak a templomos
lovagokkal tartották a kapcsolatot, hanem a táltosoknak is menedéket biztosítottak, és õrizték az õsi tudást. Ahogy Bacsa táltos magyarázza nekik: „Egyetlen olyan királya volt ennek az országnak, aki táltos
is volt egyben, a legnagyobb táltos, aki valaha is élt.
László volt az, akit szentté is avattak. Elõre látta az
ország, de legfõképp az emberi lélek romlását abban
a korban, amelyben most ti éltek. Összegyûjtött hát
minket, a legjobb táltosokat, és a szavunkat vette,
hogy Õrizõk leszünk, akik minden korban felébresztik azokat, akiknek a lelke még nem alszik teljesen,
és tanítjuk õket. Ezért vagyunk most itt, és ezért szólhatok hozzátok.” Nem véletlen, hogy Dániel Tamás
doktor és társai – igazi szándékaikat elleplezendõ, a
sok-sok új, és nemegyszer komolytalan csoportosulás, egyesület, szervezet közé rejtõzve – a Szent László Lovagrend nevet veszik fel, s az is kiderül, hogy
miért éppen a Pilisrõl nevezik el mozgalmukat.

Mindez még mindig kevés: ahhoz, hogy a gyõzelem esélyével vegyék fel a harcot, három mágikus
erõvel bíró, és jól elrejtett, esetleg utánzattal helyettesített, de valahol eredetiben is fellelhetõ tárgyat kell
egymás mellé helyezniük: Attila nagyfejedelem kardját, a Szent Koronát és a Szent László által írt Királyok Könyvét. A régi emlékek felkutatása, a szövegek értelmezése és a hatalom kijátszása révén próbálják ezeket megszerezni.
Komolyan gondolják, hogy a gondolatrendõrség
erejével felfegyverkezett hatalom nem jut a nyomukra? Ha ebben reménykednek, akkor csalatkozniuk
kell: bizony hamar gyanakodni kezdenek rájuk, figyelmeztetésül egyikük gépkocsiját is megrongálják,
majd az ilyenkor „szokásos” fenyegetések is elhangzanak, technikai eszközökkel figyelik és követik a
hõsöket, „téglát” építenek be közéjük, a tudati befolyásolás eszközeit éppúgy bevetik ellenük, mint az
elmegyógyintézetnek nevezett büntetõhelyen az
elektromágneses hullámokkal végzett elbutítást.
(Ezekben a részekben találhatjuk az izgalmas, mondhatni regényes vagy akár kalandregényesnek is nevezhetõ epizódokat.)
Azt elárulhatom – mivel már elszóltam magam
arról, hogy hõseink egy másik regényben is szerepelnek majd – a Jó gyõzedelmeskedik, de azt nem mondom meg, hogy miként.
Milyen akkor ez a könyv? Röviden: érdekes.
Mindenkinek az, de különösen azoknak, akiket érdekelnek a kissé sablonos, de azért izgalmas kaland
mellett a történelmi események nem iskolás értelmezései és értékelései, a titkos társaságok és az összeesküvés-elméletek. Õk mindenképpen olvassák el –
természetesen mások is, csak ne vegyék minden szavát készpénznek...
dr. Pikó Béla osztályvezetõ fõorvos
Pándy Kálmán Tagkórház
Megyei Onkológiai Centrum
Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Osztály
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