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A „BÉKÉSCSABA EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” KITÜNTETETTJEI
BEMUTATKOZIK A DR. RÉTHY PÁL TAGKÓRHÁZ KÖZPONTI MÛTÕJÉNEK KOLLEKTÍVÁJA
Mitõl lesz szilárd egy közösség? Mitõl mûködünk jól?
Erre nem egyszerû választ adni. Kezdjük az alapoktól: a legkisebb egység a szakdolgozó. Ezek vagyunk mi. Tesszük a dolgunkat nap-nap után.
Mitõl leszünk egy csapat?
Vannak közösen végzett feladataink, amit minden nap el kell végeznünk.
Ekkor központi mûtõként
mûködünk, s ebbe a körbe mindenki bevonható.
Vannak szakmai egységek, ebben a körben viszont csak három-négy
ember veszi ki a részét aktívan.
Hogy melyik körbe ki
tartozik, az függ a személyi adottságoktól, érdeklõdési köröktõl, illetve szak-

mai felkészültségtõl. Magas szintû munkát csak úgy
tudunk végrehajtani, ha megértjük, mi a cél! Mi megértettük. Hosszú évek alatt kovácsolódtunk össze
(nem zökkenõmentesen). Több felállásban, több va-

Traumatológia mûtõ

Sokszínûek vagyunk munka közben. A zöld ötven
árnyalata címû kép a sebészeti mûtõ elõtt készült.

riációban próbáltunk csapatként dolgozni. Az alapokat 1993-ban rakták le elõdeink. Nem volt egyszerû
feladat, hiszen minden szakma a saját beosztottaival
szeretett volna team-be kerülni. Ekkor bõven volt
szakdolgozó, volt válogatási lehetõség. Visszatekintve
mégis könnyebbnek tûnik, mint a mai helyzet. Más
szempontok alapján végezzük a feladatokat. Szakmai
szemmel nézve sokat változtunk, de látszik, van hova
fejlõdni még. Nem állunk rossz helyen országos viszonylatban, mert a minimum feltételnek majdnem
megfelelõ létszámban dolgozunk. Tudunk olyan mûtõrõl, ahol a napi programot bérmûtõsnõkkel tudják
csak megoldani.
„Csapatmunkának nevezzük azt, amikor két
vagy több ember együtt dolgozik. Bár elég egyszerûnek tûnhet ez a megfogalmazás, a valóságban ennél többrõl van szó. Nem elég ugyanis együtt dolgozni, mindezt hatékonyan, eredményesen kell véghezvinni.” (Szerzõ: Rubóczki Anita: A sikeres csapatmunka 12 aranyszabálya)
Be kellett látnom az évek alatt, (bizonyos értelemben) nem lehet ráerõszakolni mindenkire mindenféle feladatot. Kinek-kinek máshoz van érzéke és
a szakmák sem egyformák. A mûtõsnõ, mûtõssegéd
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pakolási munkálatokban. Köszönhetõen a
kedves munkatársaim
jó hozzáállásának, a
betegellátás
nem
szenvedett csorbát.
Nem most történt esemény, mégis a témához tartozik: ekkor
terjesztette fel a mûtõ
dolgozóit az osztályvezetõ fõorvosnõ a kitüntetésre.
Ezután nem történt említésre méltó
esemény 2016-ig, amikor a klímaszûrõket
cserélték. Természetesen ez is nyáron történt, amikor a gyereA VI-os mûtõ a felújítás idején. Az asztaltönk helyén még egy létra áll, dobozokban a
kek nem járnak iskomûtõasztal tartozékai. A steril mûtõben ennyi civil utoljára 1995-ben volt. Nagyon
lába, és a szülõk is
furcsa érzés, ezt csak a mûtõ személyzete érti.
szeretnék a családjukkal együtt tölteni a
szünidõt. A két hét leállás a mûtõ életében nagy érlehet akárki, de szakmáját szeretõ elhivatott mûtõsvágás a volumen teljesítés szempontjából. Nehezen
nõ, ill. mûtõssegéd az évek alatt alakul ki. Nap, mint
lehetett biztosítani a megfelelõ tisztaságot, hiszen a
nap kénytelenek vagyunk ezen a kb. 1700 négyzetkülsõ vállalkozó a munkavégzés közben nem a mûtõ
méteren együtt lenni... néha kevés a hely...
érdekeit tartotta fontosnak. A szûrõcserét határidõn
Többen kérdezték tõlem, mitõl vagytok különtúl végezték el, ezért a mûtõ 15 dolgozója túlórázva
bek nálunk? Nos, nem vagyunk különbek, de szerettakarította a helyiségeket, hogy a mûtéti program
nénk azok lenni. Általánosságban mondhatom, inkább segítünk egymásnak,
mint betartunk. A nézetkülönbségek – tapasztalatom
szerint – mindig a kommunikáció és az empátia hiányára vezethetõk vissza.
A 2014-es felújításban
résztvevõ kollégáknak hálával és köszönettel tartozom.
Odaadással valósítottuk
meg a költözködést, szállítást, takarítást és egyéb feladatokat, fél gõzzel még a
mûtõk is ki voltak használva. Nyáron két hónap alatt
történt meg a mûtõ részleges felújítása. Nagyon fontos volt a tervekhez tartani
magunkat, mert szeptemberre meg kellett lennie az
átadásnak. Mindenki tette a
dolgát. A mûtõbe osztott
szakmák operáltak, a többiek kivették a szabadságukat
és segédkeztek a takarítási,
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Fõorvosnõt ünnepeltük szülinapján. „Evi-ivi” – stílusosan

idõben elindulhasson. Két kiragadott esemény az elmúlt négy évbõl láttatja, ha kell, félretesszük a saját
érdekeinket a köz érdekeiért.
A munkán kívül többen keressük egymás társaságát. Meglátogatjuk egymást, névnapozunk, színházba járunk. Mûtõnkben dolgozik túravezetõ mûtõssegéd is (Pap Attila, akit a Házi Hírmondó 2017.
novemberi számában már bemutattunk), aki minden
évben szervez egy bihari túrát, ahová családdal, barátokkal együtt mehetünk. Fõorvosnõ aktív tagja a
túráknak és aktív szervezõje a kihelyezett osztályértekezletnek Városerdõn, minden év augusztus elsõ
szombatján. Természetesen van olyan kollégánk, aki
alig várja, hogy maga mögött hagyja a munkahelyét,
az õ érzéseit tiszteletben tartjuk.
A nagyobb évfordulókat közösen megünnepeljük, ki-ki igényei szerint. A csapatunk létszáma 40,
van, aki szereti a hangos ünneplést és van, aki nem
szívesen vegyül a munkán kívül.
Amikor dr. Bayer Hedvig lett a mûtõvezetõ, határozottan és érthetõen megszabta a határokat, amelyeken belül mindenki szabadon mozoghat. Irányította és ellenõrizte a folyamatokat. A Mûködési renden belül le vannak fektetve azok a szabályok, ami-

ket el kell végeznünk, és be kell tartanunk. Amennyiben nem, a számonkérés is megtörténik.
Kilenc aktív mûtõt használunk, a tizediknek még
nem határozták meg a funkcióját. Traumatológia,
Sebészet, Ortopédia Szülészet-Nõgyógyászat, Fülorr-gégészet, Szemészet, Egynapos sebészet dolgozik a hét minden napján. Egy fõmûtõsnõ, 16 mûtõs
szakasszisztens, két tanuló mûtõs szakasszisztens, 13
mûtõssegéd, és két orvos írnok látja el a teendõket.
Folyamatosan dolgozunk, váltott munkarendben. A
szakmák valamennyi orvosával magas szintû szakmai
kapcsolatot tartunk fenn. A szakmához kellõ alázattal, maximális felkészültséggel állunk hozzá. Továbbképzésekre rendszeresen járunk. Alkalmanként elõadóként is közremûködünk egy-egy rendezvényen.
Igyekszünk aktívan segíteni a kórházi rendezvények
elõkészületeit.
Bondárné Kõvári Matild fõmûtõsnõ
BMKK dr. Réthy Pál Tagkórház
Központi Mûtõ
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KUTYATERÁPIÁS

FOGLALKOZÁSOK A

GYERMEKPSZICHIÁTRIÁN

Dér-Pesics Zsuzsanna – klinikai szakpszichológus
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház, Gyermek-pszichiátria
Az állat-asszisztált terápiák történelme a 18.
századig nyúlik vissza, azonban csak az 1960-as
években kezdték el alkalmazni a kutyát, mint terápiás asszisztenst. Az ezt követõ évtizedekben egyre gyakrabban kerültek megvalósításra a pszichoterápiás és fejlesztõ munka során ún.
állatterápiás programok, fõleg olyan
esetekben, amikor nehézséget jelentett a páciensek motivációjának megteremtése, tartós fenntartása, vagy
gondot okozott a sikeres munka
szempontjából alapvetõen fontos
kommunikációs csatornák kialakítása. Az elmúlt néhány évtizedben robbanásszerûen terjedt a módszer, Európában mintegy 5-6 ezer képzett
kutya vesz részt a legkülönbözõbb
terápiás programokban.
A pszichiátriai betegeknél vagy
egyszerûen csak a tartós kórházi kezelés miatt depresszióban szenvedõ
(hospitalizált) gyerekeknél gyakran
alkalmaznak terápiás kutyát a mentális egészség stabilizálódásának elõsegítésére. Az
efféle beavatkozásnak két típusa van: az állatasszisztált aktivitás (AAA) és az állat-asszisztált terápia (AAT). Az állat-asszisztált aktivitás esetében
szabadidõs tevékenység keretében (rekreációs, terápiás vagy nevelési céllal) javítják a résztvevõk
életminõségét. Az állat-asszisztált terápia ezzel
szemben olyan célorientált beavatkozás, melynél a
speciálisan felkészített terápiás állat jelenléte, aktivitása a fejlesztési folyamat szerves része. A terápia célja nagyon sokféle lehet: mozgásjavítás (koordináció, több mozgás elõidézése – pl. mozgáskorlátozott embereknél), érzelmi, szociális, kognitív fejlesztés, kommunikáció serkentése, életminõség javítása stb.
A kutyával végzett terápia három fõ területen
képes hatást kifejteni:
1. Fizikai
2. Emocionális
3. Szociális
Fizikai hatások: A társállatok simogatásának nagyobb nyugtató ereje van, mint az egyszerû pihenésnek, hiszen a vérnyomás, a szívfrekvencia és a légzésszám is normalizálható általa (Friedmann et al,
1983; Bergler, 1988).

Emocionális hatások: A kutya a terápia során a
feltétel nélküli elfogadást, a követelések nélküli szeretetet tudja biztosítani. Kutatások bizonyították,
hogy a rendszeres, heti egy alkalommal végzett kutyaterápia csökkenti a depressziós tüneteket
(Friedmann, 2000). A magatartási
zavarok mögött meghúzódó emocionális zavarok esetében hatékony
társa tud lenni a gyermekeknek egy
olyan állat, aki nem a teljesítményük
alapján ítéli meg õket, hanem mindentõl függetlenül szeretetet ad.
Emellett a kutyával végzett gyakorlatok segítik a spontán érzelemkifejezést, az állat jelenléte pedig összességében javítja az életminõséget.
Szociális hatások: Az embereknek sokkal könnyebb kapcsolatba
lépniük egy állattal, mint egy másik
emberrel (Fine és Beck, 2010). Az
állatokkal való kapcsolat minden
kockázattól mentes, nem mérettetik
meg az ember, és nekik nincsenek
elvárásaik. Ez fõleg igaz a mentálisan sérült vagy
pszichiátriai beteg személyekre. Egy állat hatására az
emberek nyitottabbá válnak, nõhet a biztonságérzetük. Ugyanakkor az egyébként bizonytalanok is átélhetik a kompetencia, a valakirõl való gondoskodás
képességének érzését, ami nagyon fontos tényezõ pl.
a depresszió megelõzésében. Gyerekeknél elsõdleges, hogy az állatokkal való kapcsolat sokkal
könnyebben átlátható szociális szabályok alapján történik, így könnyebb felismerni a helyzetet, az ahhoz
kötõdõ jelzéseket, továbbá erre reagálni. A hiperaktív
gyerekek rosszabb szociális beilleszkedése hátterében álló gyengébb szociális helyzetfelismerõ képesség így nem okoz hátrányt a kapcsolatteremtésben,
és lehetõség nyílik a kommunikációs stratégiák pozitív megerõsítésére. Az állatokkal való kapcsolat folyamán a gyerek kommunikációs jelzéseire azonnal
könnyen értelmezhetõ válasz jön, így könnyebb rájönni a cselekedetek és következményeik összefüggésére.
Ezen kívül a hátrányos családi környezetbõl vagy
állami nevelésbõl kikerülõ gyerekek megtanulhatják
a gyengédséget, törõdést, melyet elõször az állat felé
mutatnak, de ez az attitûd késõbb kihat az interperszonális kapcsolataikra is. Az állatokat emellett gyakran használják a nagyobb önkontroll, felelõsségérzet
kialakítására is.
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Kórházunk Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai
Osztályán április óta zajlik heti egy alkalommal kutyaterápia. Mivel jelenleg ezt a terápiás formát a TB
nem finanszírozza, a
kórház saját költségvetésébõl fedezi
ennek kiadásait,
melyet ezúton is
meg kívánnak köszönni az osztály
dolgozói. Szerdánként Békéscsabáról
a Dogland Terápiás
Kutyaalapítványtól
érkezik egy vizsgázott terápiás kutya,
Maja, gazdájával
Pálfi Péterrel, aki
kiképzett kutyafelvezetõ. Minden alkalommal 8 gyermek vehet részt a
foglalkozásokon,
akiket az osztályon dolgozó gyógyfoglalkoztatók és
a pszichológusok választanak ki meghatározott kritériumok (pl.: diagnózis, életkor) alapján. A foglalkozások gyakorlatainak kiválasztásakor a lehetõ legtöbb fejleszthetõ területet igyekeznek a szakemberek megcélozni. Ugyanakkor igyekeznek a gyermekek egyéni sajátosságait, problémáját is figyelembe
venni. Így a fõ fókusz a társas készségek javításán,
az érzelmi kommunikáció nyitottságának növelésén,
valamint a szorongáscsökkentésen van. Minden terápiás foglalkozást egy közös feldolgozó beszélgetés

7
követ, mely során pszichológus vezetésével élményeiket osztják meg egymással, reflektálnak az ott történtekre. Tapasztalataink alapján elmondható, hogy
a foglalkozások során az olyan gyerekek, akik nem szívesen vettek részt az
osztályos kreatív
foglalkozásokon,
nehezen voltak terápiás helyzetbe bevonhatóak, a kutyaterápián aktívan és
szívesen közremûködtek. A terápiás
foglalkozások hatására a gyerekek felszabadultabbakká,
együttmûködõbbekké, oldottabbakká
és nyitottabbakká
válnak.
Összességében
elmondható, hogy az állatok az emberek számos
pszichológiai igényét kiszolgálják, melyek a mentális zavarral küzdõknél még kifejezettebbek. Az állat-asszisztált terápia fokozza a gyógyszeres- és pszichoterápiák hatékonyságát, elõsegítve a pszichés
problémák csökkenését célzó kezeléseket.
Felhasznált irodalom:
Babos E. (2013): Állatasszisztált terápia. Alkalmazott Pszichológia 13 (3):59–81.
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Allatasszisztalt_foglalkozasV2/index.html
Kardos Edina, Jakabos Hadassa, Purebl György (2018): Állat-asszisztált terápiák a
klinikai gyakorlatban. MPT Nagygyûlés elõadás

forrás: www.gyulatelevizio.hu
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CUKI „ÁT-JÁRÁS” TÁBOR
A Gyulai Gyermekosztály Diabétesz gondozója
ismét az Összefogás a Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület „IV. Át-járás” táborához csatlakozva
szervezte meg idei nyári táborát alapítványunk, a
„Diaboló Alapítvány a Cukorbeteg Gyermekekért”
segítségével. Az elmúlt évek sikereinek köszönhetõen
a jelentkezõk száma tovább növekedett, így az idén
már 28 gyermeket láthattunk vendégül, köztük egy
Erdélybõl, Csíkménaságból érkezõ diabéteszes kislányt is. Az egyre fiatalabb életkorú gyermekek részérõl is nagy volt az érdeklõdés, idén a legfiatalabb
táborlakó elõzõ héten töltötte be az 5. élet évét.
2018. július 2-6. között a gyermekek számára
nagyszerû és felejthetetlen élményt nyújtó Gellény
Birtok és Kalandpark adott helyet a tábornak, melyben az igazi tábori kalandok mellett napi 1-1 óra
reedukációra is sor került. Az öt nap alatt kiscsoportos foglalkozás keretén belül a diabétesszel kapcsolatos szabályok felelevenítése volt a fõ cél. Az inzulinadagoló eszközök, a vércukormérõk, a HypoKit
helyes használatára, a diéta fontosságára hívtuk fel
a figyelmet. Lényeges volt a legkisebbek, az elsõ táborozók önállóságra nevelésre, a serdülõk önmenedzselésre tanítása.
A programok megválasztásánál figyelembe vettük a hely adta lehetõségeket. A kalandparkban
2×12-féle akadályból álló magaslati kötélpálya (0,8
m és 3,5 m magasságban fák között kialakított változatos nehézségû akadályokból áll), capopy pálya
(lecsúszó pálya, ahol a bátor vállalkozók egy 3500 m³es, 5m mély halastó felett csúsznak le 7,5 m magasból), 3 oldalú mászófal, amely 8 méter magasságig
teszi lehetõvé biztonságosan akár
már 4-5 évesek számára is a bátorság és az erõ próbáját, íjászpálya, ugrálóvár és trambulin állt a
gyermekek rendelkezésére. Elsõ
nap Czene Ferenc jóvoltából még
sólymot is reptethettek a bátrabb
táborlakók. Néhány gyermeket a
birtok halastaván a horgászat varázsolt el.
Immár hatodik alkalommal
adtunk lehetõséget azoknak a kicsiknek és szüleiknek, akiket koruknál fogva még nem tudnak táborozni, hogy meglátogassanak
bennünket és eltöltsenek egy délutánt a táborozókkal.
Szabadidõben kézügyességet
fejlesztõ és relaxáló hatású
mandalafestésre volt lehetõségük

a gyermekeknek. A gyöngyfûzés már hagyomány nálunk, amit a Bábika játszóház népi kézmûves ötletei
fûszereztek az idén. Az arcfestés és csillám tetkó igen
népszerû volt a gyermekek körében.
A Demkó-lovastanyára Puszta busszal érkeztünk, majd a kocsikázást lovaglás követett szakszerû segítség mellett. A várakozás ideje a tanyán található állatok feltérképezésével telt. Ezen a délutánon volt még tûzoltó- és rendõrautó bemutató, Furák Mónika, a Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság
bûnmegelõzési osztályvezetõje a bûnmegelõzésrõl és
a drogprevencióról tartott figyelemfelkeltõ elõadást,
valamint a Fülemüle zenekar is szórakoztatta a gyermekeket.
Régi hagyomány volt táborainkban a délutáni
csobbanás a Várfürdõben. Idén városnézéssel egybekötve, lovaskocsin érkeztünk meg a Gyulai Várfürdõ Kft. nyári fõbejáratához. A szülõi segítségnek és az egységes úszósapkáknak köszönhetõen,
mindenki abban a medencében szórakozhatott, ahol
szeretett volna. A lubickolást az uzsonna szakította csak meg, ami szintén a hagyományokhoz híven
Gombkötõ Betti – a táborvezetõi instrukciók szerint elkészített – lángosa volt, melyért ezúton is
hálás köszönet jár. Hogy tovább fokozzuk az élményeket, a Dottó kisvonat tett velünk egy kört a városban, így érkezett vissza a vidáman integetõ csapat a táborba.
A záró napon meglepetéseként a vízi mentõk újraélesztési bemutatóját követõen a bátrabbak ambu
babán gyakorolhatták az életmentést.
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Idõsebb
betegeink,
mint ifivezetõk
segítették a
munkánkat azzal, hogy észrevétlenül figyelték a kis
társaikat és
egyben példát
mutattak számukra. Külön
köszönet ezért
Tonka Andrisnak, aki a következõket
üzeni a táborozóknak: „Tudjátok rólam,
hogy 7 évesen,
18 évvel ezelõtt
lettem cukorbeteg. Így kerültem a gyulai kórházba, Kati néni és Ági
néni óvó és védõ szárnyai alá. Szinte minden általuk
rendezett táborban részt vettem. Sok régi barátommal
a mai napig tartom a kapcsolatot. Jó volt visszajönni közétek, segítõnek. A régi idõk felelevenedtek elõttem. Hiszem mi is ilyen, kíváncsi és virgonc gyerekek
voltunk, mint most ti. Nekem nagy élmény volt segíteni, amikor segítséget kérdtetek tõlem, veletek élni pár
napig, vigyázni rátok úgy, mint régen vigyáztak ránk a
szakemberek és az akkori segítõk. Tudjátok, mi egy
nagy családhoz tartozunk „a cukorbetegek családjához”. Így szól a mondás „találkozunk jövõre”. Örülök, hogy megismerhettelek titeket.”

9
Ez a hét annyi fantasztikus lehetõséget és élményt adott a gyermekeknek, hogy már a következõ tábor terveit szövögetve távoztak. A táborról a
Diaboló harsonán keresztül tájékoztatta az érdeklõdõket saját fotóival Balogh Zsoltné – Cecil
Photogphy, akinek köszönjük a nagyon beszédes
fényképeket.
Ezekkel a képekkel szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak, akik segítik a munkánkat.
A szülõk, nagyszülõk egész héten a segítségünkre voltak a gyermekek felügyeletében, akár a parkban, lovagláson, strandon és nem utolsósorban, a
konyhai háttérmunkában is. A cukorbeteg gyermekek szülei nagy szerepet vállaltak ebben az évben is
az étkeztetés házias jellegének megteremtésében, ezt
külön köszönjük Nekik!
Fõbb támogatóink: Diaboló Alapítvány a Cukorbeteg Gyermekekért, Összefogás a Sérült Gyermekekért Közhasznú Egyesület, Roche (Magyarország)
Kft. Diagnosztika Divízió, DiCare Zrt, Medtronic
Hungária Kft., Sanofi-Aventis Zrt.,77-Elektronika
Kft., Novo Nordisk Hungária Kft., BMKK Pándy
Kálmán Tagkórház, Gyula
Köszönettel a tábor szervezõi:
Dr. H. Nagy Katalin, Szabó Edit,
Molnár Anett és a táborvezetõ: Seresné Szabó Ágnes

A tábor alatt Boka János cukrász mester Sweet
change természetes édesítõvel készült CONFIICE
cukormentes fagylaltjait tesztelhettük. Köszönjük a
sok finomságot, de különösen a Sztracsatella, Kinder
és a Maxi King, erdei gyümölcs ízû fagylaltokat.
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BULGÁRIÁBAN JÁRTUNK
Lassan már egy éve vártuk a bulgáriai utazást,
mikor végre 2018. július 13-án délelõtt felszálltunk a
buszra. Félve indultunk neki a majdnem 20 órás utazásnak, de tudtuk, hogy megéri a hosszú út. Másnap
reggel megérkeztünk Neszebárba, ahol gyönyörû látvány fogadott bennünket.
Neszebár a bolgár tengerpart egyik leglátogatottabb kirándulóhelye. Szállodánk a város déli részén,
a tengerparttól 50 méterre volt. Kb. 20 perc sétával
el lehetett jutni az óvárosi részbe, melyet egy keskeny földsáv köt össze a szárazfölddel. Az óvárosban különleges házakkal találkozhattunk. Faburkolat védi az elsõ emeletet a sótól és a széltõl. Neszebár
különleges hangulata egészen lenyûgözõ. Szûk, romantikus utcái tele vannak bazárokkal, éttermekkel.
A város fõ látnivalói a bizánci stílusban épült templomok. A kb. 2 km-nyi félszigeten 41 templom található. Helyi busszal, vagy Dottóval el lehetett jutni a
Napospartra, mely Bulgária legnagyobb üdülõközpontja. Déli része egybe van építve Neszebárral.
Nem unatkoztunk az ott eltöltött 7 nap során!
Nagyon sokféle fakultatív program közül lehetett
választani. Részt vehettünk egy bolgár esten, ahol
meg lehetett ismerkedni a helyi táncokkal, szokásokkal, kézmûvességgel. Lehetett menni búvárkodni,
jeep-túrára, hajókázni. Néhányan részt vettek a 2

napos Isztambuli kiránduláson, melyen a kék mecsetet és egy bõrdíszmû üzemet tekinthettek meg. A
várnai kirándulás is a fakultatív programok közé tartozott. Többen választottuk ezt az egésznapos kirándulást. Várna Bulgária 3. legnagyobb városa. Szintén a tengerparton fekszik. Fontos kereskedelmi és
kikötõi központ. Elõször a 13. századi sziklafalba vájt
Aladzsa kolostort tekintettük meg, melyben régen
ortodox szerzetesek laktak. Ezt követõen a Delfináriumba mentünk, mely a Tengeri Kert nevezetû parkban található. A Delfin-show több elembõl állt: akrobatika, egyensúlyozás, zene, ének, tánc, és játék a
közönséggel. A mûsor alatt 4 delfin ügyességét figyelhettük meg. Engem olyan megtiszteltetés ért, hogy
kimehettem a delfinekkel labdázni. Sok idõt töltöttünk a tengerparton, ahol napoztunk, úsztunk, búvárkodtunk, labdáztunk. A tengerben láttunk apró
rákokat, kis halakat, sõt még medúzákkal és delfinekkel is találkoztunk. Volt alkalmunk több extrém
vízi sportot is kipróbálni. Lehetõségünk nyílt
jetskizni vagy akár vízi-ejtõernyõzni is. A csodálatos nyaralásunk végére a busz megérkezése tette a
pontot. Szombaton ebéd után indultunk el és vasárnap hajnalban, nagyon sok képpel, élménnyel gazdagodva biztonságban értünk haza. Köszönet a szervezésért az Egészségedre Egyesületnek!
Ujj Alexandra, Kurta Norbert
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HUNYADI MÁTYÁS EMLÉKÉV – „RENESZÁNSZ ÉS HUMANIZMUS”
A JÓZSEF DEZSÕ AMATÕR ALKOTÓKÖR TEMATIKUS KIÁLLÍTÁSA
A József Dezsõ Amatõr Alkotókör tagjai nem
Egyik fõ munka a tárlaton az a különálló betûkelõször járnak a Békés Megyei Központi Kórház
bõl álló Mathias Rex felirat, mely a fõ falon kapott
Pándy Galériájában. Július 12-én nyílt az egyesület
helyet. A 30×40 cm-es, farost hordozón az aranyotagjainak az a legújabb tematikus tárlata, melynek fõ
zott betûket minden alkotó saját, de a reneszánsz forkoncepciója az idei Humavilágából merített monyadi Mátyás emlékévhez
tívumvilágával látta el. A
József Dezsõ Amatõr Alkotó Kör
köthetõ.
kiállításra való felkészükiállítóinak névsora
A kiállítást dr. Dávid
lés projektmunka formáPéter, a Karácsonyi János
jában történt. A tervezés
Bíró Katalin
Papp Mária
Katolikus Gimnázium törsorán nem csak a kor
Birosné Béres Ildikó
Pekár Edit
ténelem-magyar szakos
mûvészeti, de történelmi,
Cseke Mihályné
Pomázi Klára
tanára nyitotta meg és a
kulturális hátterével is isHortobágyi Jánosné
Séllei-Andruska Anna
Pfaff Éva, Szabóné Mede
merkedhettek az alkotók.
Kovács Jánosné
Sütõ Jánosné
Ágota duó csörgõdobbal
Lehetõség nyílt önálló
Marosán Rózsa
Szabó Anna
és triangulummal kísért
kutatómunkára, szerzett
Nótáros Mihályné
Ungváry Mihályné
reneszánsz dalai zárták.
ismereteik továbbadásáOrestyák Jánosné
dr. Wolf Ildikó
Dávid Péter megnyira, így a közös tanulásra.
tójának tartalmi mondaniA kiállítási anyagot
valója egyfelõl Mátyás
terveink szerint szereturalkodásának történelmi hátterére világított rá, másnénk tovább utaztatni és iskolákban, illetve egyéb kifelõl Hunyadi Mátyás mûvészetpártoló törekvéseit
állítóhelyeken is bemutatni.
mutatta be.
A József Dezsõ Amatõr Alkotókör várja olyan
A tárlaton az egyesület tagjai közül 16 alkotó
érdeklõdõk jelentkezését tagjai sorába, akik szeretmunkáját tekinthetik meg az érdeklõdõk az Igazganének szakmai vezetés mellett, a képzõmûvészet kütási épület nyitvatartási idejében. A festményeken túl
lönbözõ területeivel ismerkedni, mûvészeti technikátalálkozhatnak reneszánsz stílusjegyeket magán horkat elsajátítani és erre idõt is tudnak szakítani. A fogdozó ruhakölteménnyel és fejdísszel (Birosné Béres
lalkozások szerdánként 15 órától 19 óráig zajlanak
Ildikó munkája), kúpcserépbõl kialakított kis gazdaaz Erkel Ferenc Mûvelõdési Központban.
sági épülettel (Cseke Mihályné munkája) ahol is legTovábbi információ kapható: Séllei-Andruska
inkább a természetes anyagok használata került elõAnna (tel.: 06-70-252-7237)
térbe, vagy akár magával a Szt. Korona faragott másával is (Kovács Jánosné munkája).
Séllei-Andruska Anna
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SZAKDOLGÓZÓINK

RECEPTJEI

NAGY LAJOSNÉ SÜTEMÉNYEI
Nagy Lajosné, Erika 1996 óta dolgozik a Pándy
Kálmán Kórházban, 2017 óta a Központi Steril munkatársa. A sütés-fõzés kedvenc idõtöltése, egyben
hobbija is. Nem csak családját, de barátait is szívesen lepi meg finom süteményekkel és boldoggá teszi, ha ízlik nekik a meglepetés Szeret új ízeket kóstolgatni, vagy próbálgatni régi idõk jól bevált receptjeit, de a modern konyhák ízeit is szereti.
Így nyár derekán, a júliusi hõségben, akármennyire is fanatikus süteménykészítõ valaki, a meleg, az meleg! Nem esik jól a sütõbõl kiáradó forróság. Ezért választottunk most a Kossuth Zsuzsanna

emlékévben meghirdetett süteménykészítõ verseny
„szereplõi” közül egy olyan édes finomságot, amelyhez nem kell felfûteni a sütõt – és vele az egész házat, hiszen az alábbi csokitortát nem sütni, inkább
hûteni kell – miután elkészül és mielõtt elfogy. Másik nagy elõnye ennek a tortának, hogy majdnem
olyan gyorsan elkészíthetõ, mint amilyen gyorsan eltûnik a tálról.
Hasonló megfontolásból mutatjuk be Erika sajtos tallérját is, bár ehhez sajnos be kell izzítani a sütõt, de enyhülést hozhat a frissen sült tallérokhoz
fogyasztott jó hideg sör, vagy egy pohár hûs bor.

Sütés nélküli csokitorta

Szintén habverõvel alaposan összekeverjük és a
tésztára simítjuk.
1-2 órára hûtõbe tesszük. Ha megdermedt a
krém, olvasztott csokoládéval meglocsoljuk és eltávolítjuk a tortagyûrût.

Hozzávalók 18 cm-es kapcsos tortaformához:
A tésztához
8 dkg darált háztartási keksz, 4 dkg darált dió,
1 dkg kakaó, 2 dkg olvasztott vaj, 6 dkg porcukor, 1
teáskanál rum, 2-3 evõkanál tej
A csokikrémhez
20 dkg étcsokoládé, 3,5 dl tejszín, 3 dkg cukor
3 dkg vaj, 1 kávéskanál vaníliakivonat
Elkészítés:
A tortagyûrût tortatálra helyezzük, az alja most
nem kell. A tésztához a hozzávalókat összegyúrjuk
és kézzel belenyomkodjuk a gyûrû által határolt belsõ részbe.
A csokoládét 1,5 dl tejszínnel, a cukorral, a vajjal és a vaníliakivonattal felmelegítjük, majd langyosra hûtjük.
A maradék 2 dl tejszínt habverõvel keményre
verjük, hozzáöntjük az olvasztott csokoládét.

Sajtos tallér
Hozzávalók:
1 kg liszt, 1 db (25 dkg) RAMA margarin
1 evõkanál zsír, 2 egész tojás, 1 nagy doboz tejföl fele, 2 evõkanál só, 1 db camping sajt, 25 dkg reszelt trappista sajt, 1 db élesztõ, 2 dl tej, 10 dkg szezámmag
Elkészítés:
Az élesztõt felfuttatjuk a tejjel, a többi hozzávalót egy tálba rakjuk és a felfuttatott élesztõt hozzáöntjük, majd jól eldolgozzuk, összegyúrjuk. A tésztából csípünk egy darabot, hengert formálunk belõle, majd ujjnyi vastagra szeleteljük. Közben elõmelegítjük a sütõt és már lehet is sütni.
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KÖNYVAJÁNLÓ
HARRISON FAWCETT: ÓPIUMKERINGÕ
Tuan Kiadó, 2015.
Be kell vallanom – a biztonság kedvéért már rögtön az elején –, hogy ennek a regénynek az „ürügyén”
kicsit többrõl írok: nemcsak a szerzõrõl és a könyvrõl, hanem az általa (általuk) teremtett világról is,
ami lehet, hogy megosztó (vannak lelkes hívei és „lesajnálói”), de mindenképpen a magyar fantasy irodalom nagy és szerintem sikeres vállalkozása. (Akkor, ugye, már nem is kell találgatni, hogy melyik táborba tartozom?)
Harrison Fawcett (a mûfajban „kötelezõ” írói álnév) eredetileg Fonyódi Tibor néven látta meg a napvilágot, Budapesten, 1965. június 2-án. 10 éves
korától ír, eleinte saját maga és
szûk környezete szórakoztatására; tehetségét különbözõ irodalmi pályázatokon és iskolai
vetélkedõkön kamatoztatta. 13
éves korában (1978) egy véletlen folytán a kezébe került
Percy H. Fawcett-tõl „A Mato
Grosso titka” címû útleírás. A
könyv olyan nagy hatást gyakorolt rá, hogy elhatározta, ha egyszer író lesz, Harrison Fawcett
álnéven fog publikálni. Sorkatonai szolgálata alatt paranormális
jelenségekkel szembesült, amelyek az elkövetkezõ évek során
meghatározták, gondolkodásmódját. Intellektuális érdeklõdés vezette a Pázmány Péter
Római Katolikus Akadémiára,
ahol 1989-1991 között levelezõ tagozaton teológiai tanulmányokat végzett. Elsõ publikációi 1992-ben jelentek meg a Harmadik Szem Magazinban a kultúrtörténet és okkult tudományok témakörében, de
1993-ban végérvényesen hátat fordított az okkult tudományoknak, állítása szerint „kigondolkodta magát
a témából”. Ekkor alapozta meg késõbbi nagy sikerû regényeinek történetét: szinopszisokat és több
ezer oldalnyi jegyzetet készített. 1998-ban Harrison
Fawcett néven megjelent a „Hogyan legyünk Sherlock Holmes” címû novelláját a Cherubionnál. A
novella a Brett Shaw-sorozat elsõ darabja, amit 2003ig bezárólag még hét Shaw-történet követett, melyek
közül az elsõ négy írást – a nagy sikerre való tekintettel – a Cherubion 2003-ban újra megjelentette egy
antológiában „Best of Brett Shaw” címmel. 1998 tavaszán jelent meg elsõ önálló kötete, „A Katedrális

harcosai”, melynek folytatásáért („A Katedrális legendája”) 2000-ben Zsoldos Péter-díjjal jutalmazták
az év legjobb science fiction regénye kategóriában.
2000-ben Brett Shaw és a Katedrális világát egyesítette Szélesi Sándor (Anthony Sheenard) „spacefantasy” – egyesek szerint „ûropera” – sorozatával;
ekkor született meg a Mysterious Universe (MU) sorozat. 2000-ben a millennium tiszteletére írott „A korona hatalma” címû regényével
nem hivatalosan lezárja SF írói
pályafutását. 2002-tõl érdeklõdése az elfeledett vagy rosszul
értelmezett magyar történelmi
múlt felé fordul. A Kalandor
kiadónál 2002-ben kezdi publikálni a Hadak útja történelmifantasy kalandregény-sorozatát, melynek elsõ kötete a Hun
Birodalom korában játszódó
„Isten ostorai”, a sorozat az
ötödik, „Förgeteg” címû regénnyel zárult, 2006-ban. (Az
Isten ostorai 2005-ben francia
nyelven is megjelenik „Le
Chamane d’Attila” címen; ez
az elsõ, és talán az egyetlen
kortárs fantasy történelmi regény, ami megjelent idegen
nyelven.) RJ. Hendon („civilben” Juhász Roland) írótársának 2017-ben adott interjújában
a sci-fi és fantasy megismerésérõl így vall: „Hollywoodi sztori
következik, ami annyiban más
mint általában a hollywoodi mesék, hogy szóról-szóra igaz. Azért lettem scifi író, mert tíz évesen egy
balatonedericsi üdülésen beleestem a Balatonba. Amikor kiültem szárítkozni a partra, összeismerkedtem egy
szakállas bácsival, aki elõször beszélt nekem a scifirõl,
addig azt sem tudtam mi az.” .... „Egyébként terveztem, hogy a scifi mûveim összes eredeti karakterére szabad felhasználási jogot adok a magyar íróknak, hogy
tovább menjen a világom, amit még gyermekkoromban találtam ki. Valljuk be, ez azért nem semmi! Majd
meglátjuk, mit hoz a jövõ.” https://www.scifi.hu/2017/
06/02/interju-fonyodi-tibor-harrison-fawcett/
2005 nyarán „történelmi” fordulat következett
munkásságában: Szörényi Levente felkérésére megírta az „Árpád népe” címû opera alapdrámáját. Forgatókönyvírói pályafutása 2006-ban indul, azóta
számtalan filmnovella és forgatókönyv alkotója. A

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ

2018. II. évfolyam 7. szám
2008-as moszkvai DetectiveFesten kategória fõdíjat
nyert Tûzvonalban, a 2012-es jaltai Vmesztye/
Together Nemzetközi Film és Televízió Fesztiválon
kategória elsõ díjat nyert Hacktion vezetõ írója. Fonyódi Tibor egyik alapítója a Magyar Forgatókönyvírók Egyesületének (MFE-HSA), és a FilmJus forgatókönyvíró-szekciójának. A már jelzett interjúból:
„A regényíró – zsánertõl függetlenül – alkot és a szerkesztõje, ha van, legfeljebb beleszól, aztán a cucc mehet a nyomdába. Ezzel ellentétben mondjuk egy televíziós sorozat kreációjánál head writerként vagy show
runnerként, nagyjából a következõ sorrendben kell alkalmazkodni másokhoz és megfelelni a gyakran egymásnak ellentmondó igényeknek: producer, rendezõ,
gyártásvezetõ, színész... erre szoktam mondani, hogy
néha még a büfés is beleugat. Na, most céltudatosság
és alkotói fegyelem nélkül ezt nem lehet kibírni. Ez már
a nyolcszámjegyû honoráriumok világa, ahol senkit
sem érdekel az író érzelmei, ha valamit kétszer kell neked elmagyarázni, vagy ha egy percet késel a határidõvel, másnap ki vagy rúgva. Egész életemben céltudatosan mûködtem, ha legjobb akaratom ellenére valami nem alakult zökkenõmentesen, azonnal leváltam
róla és másnapra elfelejtettem, ez a melóra és emberekre egyaránt igaz.”
Még néhány fontos életrajzi adat: Fawcett a Magyar Írószövetség tagja, a Budapest Filmakadémia
vendég-elõadója. Nõs, két gyermeke van. 2005-tõl
családjával Veresegyházon él.
Most pedig kanyarodjunk vissza a „Mysterious
Universe” világához! Egyfajta koherens, fantasztikus,
kalandos történelemrõl van: történelmi múlt, a világûr felfedezése és technika, legendák, idegen lények,
szupercivilizációk, természetfölötti entitások, barátok és ellenségek népesítik be. Visszanyúl az emberiség misztikus gyökeréig, s kiderül: kultúránk, harcaink, felfedezéseink, szellemünk és spirituális energiáink hatással vannak az egész galaxis fejlõdésére,
hõseink (antihõseink?) és kalandozóink (kalandoraink?) igazságot osztanak még vert helyzetbõl felállva is. A szerzõ sajátos stílusában errõl így nyilatkozik: „Amikor elkezdtük Sanyival a Mysterious
Universe-t, éppen abban éreztük a kiugró lehetõséget,
hogy olyan világot kreáltunk, ami nem csupán az emberiség történetét helyezi új megvilágításba, hanem lehetõséget biztosít a különféle zsánerek beemelésére.
Hogy értsük: az eredeti Katedrális a pornográfia határát súroló alkotás, a Shaw-sorozat klasszikus space
opera, a hõst bármikor lecserélhetjük Flash Gordonra, mindemellett igen nehezem nevezném ponyvának
a Szélesi „Sötétség elõtt”-jét, aminél nyomasztóbb pszicho- és társadalmi drámát kevesen írtak a magyar
scifiben. Szerintem az izgalmas történetek, a szerethetõ karakterek mellett, ez a sokszínûség adja a világ
vonzerejét az olvasók számára. És meg egyszer mondom, jövõre lesz, hogy nem hivatalosan 20 éve kint
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van a piacon, a logó elõször 2000-ben került fel a kötetekre, az ezredforduló éve számít hivatalos indulásnak. Majd 2020-ban is iszunk! A magyar SF és F író
különben is minden alkalmat megragad az ivásra! Az
egész díszes társaságot ezért nevezem M.A.F.F.I.A.-nak,
ami a Magyar Alkoholista Fiction- és Fantasy-Írók
Alkotóközösségének rövidítése.” (Az említett „Sanyi”
Szélesi Sándor – alias Anthony Sheenard –, akirõl
[igaz, másik fantasy kapcsán] már ebben a periodikában megemlékeztem.)
Úgy vélem, mulasztás lenne, ha a vállalkozás gigantikus méreteit jelezve nem mutatnám be a MU
történelmi korszakait:
Jelenkor: mostantól 2125-ig
Az energiaháborúk kora: 2125-tõl 2190.-ig
Novus Ordu Seclorum: 2190-tõl 2395-ig
A Dominátus: 2190-tõl 2680-ig
A felfedezések kora: 2680-tól 2799-ig
A kolóniaháborúk kora: 2799-tõl 2908-ig
A gilleth-mutáns háború: 2908-tól 2974-ig
Ezredvég: 2974-tõl 3010-ig
Az „Ópiumkeringõ” a Dominátus korszakában
játszódik, ezen belül is a Von Anstetten császárok
korában. A von Anstetten császárok kora 2405-tõl
2680-ig tartott. A Novus Ordo Seclorum („Új Világrend”) bukását követõ egy évtizedes átmeneti kor
után az emberiséget leigázták az univerzum ismeretlen mélységeibõl származó, a hipertéren át érkezett
szupercivilizáció képviselõi, a démoni von Anstetten
dinasztia. Hatalma konszolidálása érdekében I. von
Anstetten elsõ lépésként eltörölte a mágikus tudományokat, ugyanakkor életre hívta a természetfölötti
képességekkel bíró feketecsuklyás testõrséget. Az
erõs kézzel irányított. központosított emberi birodalom IV. von Anstetten császár idejében élte fénykorát. A „Pax Romana” történelmi korszakához hasonlóan a kellõ idõben és módon adagolt erõszakkal birodalmi békét teremtettek (ami nem akadályozta
meg a kisebb-nagyobb, de lokális [egy-egy bolygórendszeren túl nem terjedõ] fegyveres konfliktusokat). A XXVII. század derekán született meg Brett
Shaw, a (Démoncsászárnak is nevezett) IV. von
Anstetten misztikus, praetoriánus, feketecsuklyás
ezredese (a császár személyes testõrének, egyben a
Praetoriánus Gárda parancsnokának fia). Küldetési
és kalandjai során lépésrõl-lépésre ismerte meg a von
Anstettenek és az emberi történelem legnagyobb titkait...
Egy pár gondolat a könyv bemutatása elõtt:
hosszú szünet után ismét kiadták (kicsit újraszerkesztve és -írva) az Ópiumkeringõt, a Katedrális sorozatot, a „Hosszú út a trónig, bébi”-t és az „Aranypiramist”. Több történet e-könyben is megtalálható,
és számos antikvár kötet is beszerezhetõ, ide értve
a kiváló antológiákat, melyekben egy-egy „klasszikus” MU regény is általában található. Nem vagyunk
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egyformák, de én személy szerint nem javaslom, hogy
az Aranypiramissal kezdjük az ismerkedést a MUval... Az Ópiumkeringõ erre jobb, és utána – ha tetszett – a többi. Aki különleges és elgondolkodtató
élményre vágyik, az szerezze meg „A Korona hatalma” kötetét (jelenleg e-könyvben és antikváriumból),
melyben Shaw a Pannon bolygó népével, annak legyõzhetetlen plazma-íjászaival vállvetve harcol... Aki
megszereti a Sheenard és Fawcett mellett sok szerzõ által felépített világot, az keresni fogja a régi, és
várni az új (vagy újonnan kiadott) történeteket
Brett Shaw az „Ópiumkeringõ”-ben a császár által küldött katonai szakértõként dolgozik az orosz
származású Andrei Cavallier birtokolta Roxolánon
(fõvárosa New Moscow). Meglepõ vendégek érkeznek: Caramondó, a mesterkalandor és a galaxis-szerte ismert holomodell, Veronica d’Morney. A furcsa
páros furcsa ajánlatot tesz Shaw-nak: Cavallier meghívására napokon belül a Roxolánra érkezik
Rolonad, a hírhedt kalózkirály, egy tonna nukleáralkímiailag tisztított arannyal az ûrhajója fedélzetén.
Amennyiben Shaw segít megszerezni az aranyat, jelentõs százalékot kap a zsákmányból. Arról persze
eleinte nem esik szó, hogy a növényeket kipusztító
DDL vírus elterjedése óta elfeledett (fõleg virtuál-

drogokkal kiváltott) ópium „lenyúlása” is fontos szerepet játszik az akcióban. Shaw-t nem érdekli sem a
pénz, sem a kábítószer, kizárólag személyes okok
miatt vesz részt a játszmában. A kalózkirály persze
elitosztagok támogatásával érkezik, Cavallier pedig
egy egész hadsereggel (emberek és Shaw által kiképzett crollok együtt), élükön az elit Vörös Gárdával,
õrizteti a palotáját, s személyére a galaxis talán legjobb mesterlövésze, Slobodan Djokics vigyáz (bár van
egy gyönyörû és legalább olyan tehetséges lánya is,
Dana). A háttérben várakozik a császár nukleáris
csapásmérõ egysége, a GAMMA, élükön az excentrikus és meglehetõsen narkomán Herites ezredessel,
s bekapcsolódik a történetbe Shaw megkeresésére a
Csillagok Vándornépe (azaz az ûr cigányok) is, köztük Lacathosz... (Jó, tudom én is, hogy elõször és
így, töményen, kicsit – vagy nem is kicsit – zavarosnak tûnhet az egész, de 319 oldalon elosztva már nem
lesz problémás megjegyezni, hogy ki kicsoda.)
Mindenki itt van? Akkor kezdõdhet a tánc!
dr. Pikó Béla osztályvezetõ fõorvos
Pándy Kálmán Tagkórház
Megyei Onkológiai Centrum
Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Osztály
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