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Tóth Árpád: Õszi kérdés (részlet)

Jártál-e mostanában a csendes tarlón este,

Mikor csillaggal ékes a roppant, tiszta tér,

S nagy, lassú szekerek ballagnak haza, messze,

S róluk a szénaillat meghalni visszatér?

És fájt-e, amíg nézted a nyárfást révedezve,

Hogy reszket agg fejük, az ezüstösfehér,

S hogy édes életednek újra egy éve veszve,

Mert viszi már szeptember, a nagy szénásszekér?
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VILÁGNAPOK
GONDOLATOK A SZÍV VILÁGNAPJA KAPCSÁN

dr. Márk László
osztályvezetõ fõorvos, BMKK Pándy Kálmán Tagkórház – Kardiológia

Szeptember utolsó vasárnapja A szív világnap-
ja. Ilyenkor többet gondolunk erre a fontos (egy kar-
diológus számára a legfontosabb) szervünkre. Ez egy
alkalom arra is, hogy az ember átgondolja az életvi-
telét: megtesz-e mindent annak érdekében, hogy a
halálozások legnagyobb részét kitevõ érszûkületes
betegségek, köztük a szívinfarktus kialakulását meg-
elõzze.

Jól tudjuk, hogy az érszûkület fejlõdése, az erek
elmeszesedése bizonyos tényezõk fennállása, azaz
rizikófaktorok megléte esetén jelentõsebb. A három
legfontosabb befolyásolható rizikófaktor a dohány-
zás, a magas vérnyomás és a magas koleszterinszint.
Természetesen ide tartozik még a cukorbetegség, a
mozgásszegény életmód, az elhízás és számtalan
egyéb olyan dolog, melyek kedvezõtlenül hathatnak
az érszûkület kialakulására. Ezek benne vannak a
köztudatban, és a világnapon talán tudatosan is gon-
dolunk rájuk.

A szív betegségei általában lényegesen jobban
elõzhetõk meg és gyógyíthatók, mint pl. a dagana-
tos betegségek. Ezt jól tudják az orvosok, de a lai-
kusok is. Ezért érthetetlen számomra, hogy egy va-

laha a szívbetegek mûtéti gyógyításával foglalkozó
nyugdíjas kolléga miért folytat kampányt a kolesz-
terincsökkentõk ellen. A valótlanságok állításával,
azok facebook-on történõ megosztásával rengeteget
árt az egyébként sem kellõen együttmûködõ átlag-
betegeknek. Arra magyar és nemzetközi elõírások
(irányelvek) vannak, amiket a KRESZ-hez hasonló-
an, be kellene tartanunk. Kétségtelen, hogy egy 10
éve nyugdíjban levõ orvosnak nem feladata, hogy
kövesse az újabb orvosi vívmányokat, eljárási lehe-
tõségeket, de az elõírások nyilvános megkérdõjele-
zése etikai aggályokat vet fel.

Amikor errõl beszélek betegeimmel és õk felve-
tik, hogy azt mondja x professzor, hogy ezt nem így
kell csinálni, én azt kérdezem vissza a betegtõl, hogy
õ könyveltetne-e egy 10 éve nyugdíjban levõ, az új
szabályokat nem követõ könyvelõvel.

Természetesen, minden rizikófaktor rendezése
javítja az életkilátásokat. Azért koleszterincsökken-
tésrõl írok, mert ezen a téren kellene leginkább ja-
vítanunk a betegek és orvosok általi elfogadást. Itt
teszem közzé azt a szóróanyagot, melyet a betege-
imnek szoktam adni.

A magas koleszterinszint a magasvérnyomás-be-
tegség, a dohányzás, a cukorbetegség, az életkor, az
elhízás, a mozgásszegény életmód és más rizikófak-
torok mellett az érelmeszesedés kialakulásának egyik
legfontosabb tényezõje.

Miért fontos az érelmeszesedés megelõzése?
Az erek falának megvastagodása körülírt szûkü-

let, plakk kialakulását okozhatja, melynek akár ér-
elzáródás is lehet a következménye. Ez azért veszé-
lyes, mert szívinfarktus, agyi infarktus kialakulásá-
hoz, alsó végtagi csonkolásokhoz vezethet.

Hogyan fejti ki káros
hatását a magas koleszte-
rinszint?

A vérben levõ kolesz-
terin, különösen, ha sok
van belõle, kirakódik az ér-
falra, és lassan – évek, néha
évtizedek alatt –  beszûkíti

Információk betegeknek a magas koleszterinszint jelentõségérõl az érszûkület kialakulásában

az eret. A koleszterinmasszába késõbb mész is le-
rakódik, innen az „elmeszesedés” elnevezés, de a fo-
lyamat kezdetben lényegében „elkoleszterinesedés”.

Mi a normális koleszterinszint?
Nincs általánosan érvényes „normális” szint. Ez

egyénileg változik, az egyén betegségeitõl, a veszé-
lyeztetettségi állapotától függ. Minél betegebb vala-
ki és minél nagyobb valószínûséggel van érszûküle-
te, annál alacsonyabb az elvárt érték, az úgynevezett
célérték. Nem helyes a laboratóriumi leleten közölt
referencia tartományon belüli szint elfogadása nor-
málisnak. Az ottani értékek magukba foglalják az

egészséges fiatal és a sú-
lyos érbeteg elvárt szintje-
it is. Utóbbi esetben a meg-
adott értékek alsó tartomá-
nyában, alkalmanként az
alatt lehet a célérték.
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Hogyan kezelendõ a magas koleszterinszint?
A diéta, a zsírszegény, sószegény étkezés alap-

vetõ, de ez esetek nagyobb részében nem elegendõ.
A szigorú diéta 5%, ritkán 10% koleszterinszint
csökkenést eredményezhet, és ez akkor lehet elegen-
dõ, ha csak 5-10%-kal van a célérték felett az indu-
lási érték. Nagyon fontos a megelõzésben a rendsze-
res testmozgás, tréning is, de ennek a hatása nem a
koleszterinszint csökkentésében mutatkozik meg,
egyidejûleg a jó koleszterintet (HDL-koleszterin)
emelheti.

A kezelésben nagyon gyakran gyógyszerre, ese-
tenként több félére van szükség. Ez orvosi feladat.
Az alapgyógyszer valamilyen statin, a koleszterin
szintézisét gátló szer. Ezen csoportba több szer tar-
tozik, az orvos választja ki, hogy melyik fajta milyen

adagjával tudja a beteg elérni a célértéket. Az ada-
gok a vérellenõrzések során a mért értékek függvé-
nyében módosíthatók.

Bántja-e a májat a koleszterincsökkentõ kezelés?
A statinok a májban fejtik ki hatásukat a kolesz-

terinképzõdés gátlására. Ritkán, kb. 3%-ban okoz-
hatnak májenzim emelkedést. Orvosi feladat annak
eldöntése, hogy ilyenkor szükség van-e dóziscsök-
kentésre, statin váltásra vagy elhagyásra, vagy elfo-
gadjuk a magasabb májenzim szintet. A máj egy jól
regenerálódó szerv, a normál értékek két-háromszo-
rosát meg nem haladó enzimemelkedés általában nem
tekinthetõ veszélyesnek, ugyanakkor a plakk a ma-
gas koleszterinszint miatti növekedése viszont elzá-
ródást és halált is okozhat.

A fizioterápia a gyógyítás egyik
legõsibb ága, szinte egyidõs az embe-
riséggel. Már az õskori és az ókori
gyógyászatban is alkalmazták a termé-
szet energiáit, melyek a fizioterápia
alapját ma is biztosítják. A fizio-
terápia a negyedik nagy orvoslási te-
rület, a gyógyszeres terápia, a sebé-
szi kezelés és a pszichoterápia mel-
lett. Az elmúlt századokban a fizio-
terápia fejlõdése jelentõsen elmaradt
a másik három területtõl, de az utób-
bi évtizedekben ismét fejlõdésnek in-
dult. Köszönhetõ mindez annak, hogy
az egészség egyre jobban felértékelõ-
dik napjainkban és egyre fontosabbá
válnak a természetes gyógymódok a
prevenció, a kuráció és a rehabilitá-
ció területén egyaránt. Ezeknek a kö-
vetelményeknek a fizioterápia kiváló-
an megfelel, a magyarországi termé-
szeti adottságoknak és az egyre jelen-
tõsebb evidenciákon alapuló tudomá-
nyos kutatásoknak köszönhetõen.

A fizioterápia a görög eredetû
„füzosz” szóból ered, mely természe-

A FIZIOTERÁPIÁRÓL A FIZIOTERÁPIA VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL

Hojcska Ágnes Erzsébet
MSc gyógytornász, Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház;

intézeti egészségügyi szakértõ, Fürdõváros Tudományos Kutatóintézet

A fizioterápia felosztása a bevitt energia szerint
(a szerzõ saját szerkesztése)
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tet jelent. Már az õsidõkben használták gyógyítás-
ra a természet adta lehetõségeket, a napot, a vizet,
a hõ-, a kémiai- és a mechanikai hatásokat. Késõbb
a füveket, a növényeket és azok fõzeteit is alkal-
mazták és empirikus úton kezelték a betegségeket.
Az orvostudomány fejlõdésével ezt felváltotta az
oki terápia. A fizioterápia fõként tüneti terápia-
ként, de bizonyos esetekben (például gyógytorna)
oki terápiaként kerül alkalmazásra.

A fizioterápia a természet energiáit természetes,
vagy mesterséges úton elõállítva használja fel a gyó-
gyításhoz. Ezek közé az energiák közé tartoznak a
kémiai-, a mechanikai-, a hõ-, a mágneses-, az elekt-
romos és az atomenergia (Csermely 2009). A
fizioterápia tárgykörébe tartozó gyógykezeléseket
több szempont szerint (német és magyar felosztás)
csoportosíthatjuk.

A fizioterápia alkalmazási területe a prevenció, a
kuráció és a rehabilitáció. Ez a gyógymód szinte
mindegyik klinikai területen alkalmazható. Ezeknek
az eljárásoknak az egyik legnagyobb elõnye, hogy
helyes alkalmazás esetén nem tapasztalható mellék-
hatás. A kezelések széleskörû ismerete és alkalma-
zási kompetenciája fõként a gyógytornászok (egész-
ségügyi fõiskolai vagy egyetemi végzettség) jogosult-
sága, de irányításuk alatt fizoterápiás szakassziszten-
sek és gyógymasszõrök is végeznek fizioterápiás
szakmai feladatokat (Bender 2017). A gyógytornász-
ok az orvosi diagnózis és a saját fizioterápiás vizs-
gálatuk alapján önállóan tervezik, dokumentálják,
integrálják, hajtják végre, irányítják és ellenõrzik a
komplex fizioterápiás tevékenységeket a klinikai el-

látás és a rehabilitáció külön-
bözõ területein. Teszik mindezt
team munkában együttmûköd-
ve a többi egészségügyi dolgo-
zóval a beteg egészségi állapo-
tának javítása érdekében. Ez-
zel hozzájárulva a jobb életmi-
nõségben eltöltött életévek szá-
mának növeléséhez.

Magyarországon a fizio-
terápia kiemelt jelentõséggel
bír a természetes gyógyténye-
zõk kiemelkedõ mennyiségi és
minõségi elõfordulásának kö-
szönhetõen. Különösképpen az
ásvány- és termálvizeknek van
fontos szerepe hazánkban, me-
lyek a magyarországi gyógy-
turizmus alapját képezik (Sza-
bó 2018). A gyógyturizmus fõ
szereplõi a fürdõgyógyászati
kezeléseket nyújtó gyógyintéz-
mények (Hojcska – Szabó

2016), melyek a több évtizedes empírián alapuló
gyógyszolgáltatásaikkal állnak (fõként) a mozgásszer-

Tornatermi csoportos gyógytorna

Víz alatti csoportos gyógytorna
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vi betegek szolgálatában. A
fizioterápiás eljárások alkalma-
zásának hatásosságát ma már
egyre több evidencia támaszt-
ja alá. A fizioterápia leggyak-
rabban alkalmazott ágait nap-
jainkban a gyógytorna és annak
számos módszere, valamint a
gyógyvizek felhasználásával
nyújtott gyógykezelések bizto-
sítják.

A Fizioterápia Világnapját
szeptember 8-án ünnepeljük.
A Gyógytornászok Világszer-
vezete (World Confederation
for Physical Therapy –
WCPT) 1951. szeptember 8-án
alakult, melynek napjainkban
már 111 ország a tagja. Az ala-
pítás emlékére 1995 óta kerül
megrendezésre a Fizioterápia
Világnapja. Magyarországon
1998-ban tartották az elsõ vi-
lágnapot. Leginkább szakmai
napok szervezésével és szakmai elõadások megtar-
tásával ünnepelnek a külföldi és hazai szakemberek.
Az elmúlt években az ország több pontján1, így Bé-
késcsabán (2012), Budapesten (2015), Debrecenben
(2018), Fehérgyarmaton (2007), Gyõrben (2018),
Kisvárdán (2005), Nagykállón (2008), Nyíregyházán

(2006, 2009), Szarvason (2010), Szegeden (2016), Szé-
kesfehérváron (2017), Vas megyében (1996 óta) Za-
laegerszegen (2016, 2017, 2018) gyûltek össze a
gyógytornászok, e jeles nap alkalmából. Ezeken a tu-
dományos programokon lehetõség nyílik visszaem-
lékezni a szakmai alapítók tevékenységére, tájéko-

zódni az új terápiás és kutatá-
si irányzatokról, protokollok-
ról, lehetõségekrõl. Mindezzel
segítve az érdeklõdõ szakem-
berek fejlõdését, mely a haté-
konyabb betegellátás megvaló-
sulását szolgálja.

Irodalomjegyzék:
1. Bender, T. (2017): Légüres térben a fizioterápia?
– Egy szakma viszontagságai. Hommage á G. B.
Magyar Reumatológia, 59(1) pp. 32-35.
2. Csermely, M. (2009): Fizioterápia. Medicina
Könyvkiadó Zrt. 292 p.
3. Hojcska Á. E., Szabó Z.(2016): Természetes
gyógytényezõk és fürdõvárosi gyógyintézmények
Magyarországon. In: Szabó Zoltán (szerk.)
Fürdõvárosok környezete. 177 p. Túrkeve: Magyar
Fürdõvárosok Szövetsége pp. 48-74. (MFVSZ
könyvek; 1.)
4. Szabó Z. (2018): A hazai gyógyturizmus
keresletének vizsgálata. In: Reisinger A, Happ É,
Ivancsóné Horváth Zs, Buics L (szerk.) „Sport–
Gazdaság–Turizmus”: Kautz Gyula Emlékkonferen-
cia 2017. június 8. elektronikus formában megjelenõ
kötete. Konferencia helye, ideje: Gyõr, Magyaror-
szág, 2017.06.08 Gyõr: Széchenyi István Egyetem,
Paper 48. 12 p.
1 A felsorolás a teljesség igénye nélkül készült.

Fotók: a szerzõ saját felvételei

Egyéni gyógytorna

Izomerõsítés és egyensúlyfejlesztés függesztõrácsban
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SEMMELWEIS EMLÉKÉV

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HATÁRIDEJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Kedves Munkatársaink!

A Békés Megyei Központi Kórház Tudományos Bizottsága a Semmelweis
Emlékév alkalmából pályázati felhívást tett közzé tudományos publikáció írásá-
ra azon orvosok és szakdolgozók számára, akik egyrészt érdeklõdnek a tudomá-
nyos tevékenység iránt, másrészt nyitottak saját szakterületük mindennapos kihí-
vásaira.

A pályamunka Semmelweis Ignác antiszeptikus tanainak mai értelmezését,
alkalmazását – vagy annak nehézségeit hivatott bemutatni a pályázó saját szakte-
rületén, a mindennapos gyógyítás, ápolás, rehabilitáció során.

A maximum tíz oldal terjedelmû pályamunkákat a Tudományos Bizottság
peer-review rendszerben értékeli. A nyertes pályamunka 100.000.-Ft díjazásban
részesül, továbbá elõadás formájában elhangzik a Semmelweis Emlékév záró ren-
dezvényén és megjelenik az emlékév alkalmából összeállított évkönyvben is.

A pályamunkák beérkezésének határidejét november 30-áig meghosszabbí-
tottuk, tehát még van idõ a készülõ írások benyújtására. Az elkészült munkákat
a Békés Megyei Központi Kórház Orvosi Könyvtára a tolgyag@bmkk.eu és a
Tudományos Bizottság elnöke a dr.mark.laszlo@gmail.com e-mail címen várja.

Tisztelt orvos kollégáim! A szakdolgozók bátorítását is kérem!

Köszönettel:

dr. Márk László PhD
a BMKK Tudományos Bizottságának elnöke
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KÉPZÉS – TOVÁBBKÉPZÉS
CSECSEMÕ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ KÉPZÉS KÓRHÁZUNKBAN

2018. december 31-én lezárul az EFOP-3.8.1.-14-
2015-00001 azonosítószámú kiemelt projekt kereté-
ben, ÁEEK által szervezett Csecsemõ- és gyermek-
ápoló képzés.

A Békés Megyei Központi Kórház Gyermekosz-
tályáról 9 fõ, az Orosházai Kórházból 4 fõ munka-
társ vett részt a 2016 szeptemberében induló gyakor-
ló csecsemõ- és gyermekápoló képzésen, majd foly-
tatták tanulmányaikat 2017 májusától a csecsemõ- és
gyermekápoló képzésen.

Az elméleti óráknak a Békés Megyei Központi
Kórház adott otthont, a gyermekosztály orvosai és
ápolói oktatták az elméleti tantárgyakat. A felkészü-
lést nagyban segítették az ÁEEK által kiadott tan-

anyagok. Az elõírt gyakorlatok letöltése a gyulai és
orosházai kórház több osztályán valósult meg. Kö-
szönjük az oktatók színes, tartalmas elõadásait és a
gyakorlatok szervezését!

A komplex vizsga gyakorlati és szóbeli részére
2018. június 26-án került sor, ahol a vizsgaelnök és
MESZK tagokon kívül dr. H. Nagy Katalin tanárnõ
és Mészáros Magdolna ápolási igazgató nõ képviselte
intézményünket a bizottságban.

Ezúton gratulálunk minden kollégánknak a ki-
tartásért, szorgalomért, ami ahhoz a kimagasló ered-
ményhez vezetett, amivel joggal büszkélkedhetünk!

Kádárné Szabó Ildikó
kórházi koordinátor
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BIZONYÍTÉKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELVEK A GYAKORLATBAN

Békés Megyei Központi Kórház, Pándy Kálmán Tagkórház

2018. november 23-24.
1. nap: 2018. november 23. péntek 15:00-tól
2. nap: 2018. november 24. szombat 9:00-tól

Információ és jelentkezés:
Pécsi Tudományegyetem
Magyar Cochrane Tagozat
Postacím: 7623 Pécs, Rákóczi út 2.
Telefonszám: +36 72 504 226 vagy +36 30 528 0412
E-mail: cochrane@pte.hu

A kurzuson való részvétel díjtalan.

A jelentkezési lap megtalálható a https://hungary.cochrane.org weboldal
Kurzusaink és továbbképzéseink menüpontja alatt.

A KURZUS TARTALMA
A kurzus a bizonyítékokon alapuló orvoslás (EBM) alapvetõ fogalmainak ismertetésén túl segítséget kíván

nyújtani az irányelv készítés folyamatának, gyakorlatba való átültetésének és mindennapi alkalmazásának meg-
ismeréséhez. A résztvevõt megismerteti a bizonyítékok összegzésének eszközeivel, a meta-analízissel és a szisz-
tematikus áttekintõ közleményekkel. A kurzus célja választ adni arra a kérdésre is, hogy ki vállalkozzon egy
áttekintõ közlemény elkészítésére és gyakorlati támogatást adni az ilyen irányú munka megkezdéséhez.

A kurzus 2018. november 24-én vizsgával zárul.
Az eredményes vizsga
- PhD hallgatók számára 1 kreditpontot,
- belgyógyász szakorvosok, csecsemõ- és gyermekorvos szakorvosok, valamint háziorvos szakorvosok számá-

ra 16 szakma szerinti tanfolyamon megszerzett pontot,
- más szakvizsgával rendelkezõ szakorvosok számára 16 szabadon választható tanfolyami pontot jelent.

CÉLCSOPORT
Általános orvosok, szakorvosok, kutatók, PhD hallgatók, orvostanhallgatók, akik
– szeretnének megismerkedni a bizonyítékokon alapuló orvoslás elméleti alapjaival;
– szeretnék megismerni az irányelv készítés folyamatát;
– érdeklõdnek az iránt, hogy miként lehet az irányelveket átültetni a gyakorlatba és miként épülnek be a

mindennapi orvosi munkába;
– érdeklõdnek a szisztematikus áttekintõ közlemények készítése iránt, esetleg szeretnének ilyen irányú mun-

kába kezdeni;
– szeretnének megismerkedni a meta-analízis elméleti és gyakorlati alapjaival.

HELYSZÍN, IDÕPONT
helyszín:
Békés Megyei Központi Kórház, Pándy Kálmán Tagkórház
5700 Gyula, Semmelweis u. 1.

elõrelátható idõpontok:
1. nap – 2018. november 23. péntek – 15:00-18:30
2. nap – 2018. november 24. szombat – 09:00-12:30

ELÕADÓK
- Prof. dr. Decsi Tamás, Magyar Cochrane Tagozat, igazgató
- Ma³gorzata Ba³a, M.D., Ph.D., Cochrane Polnad, Jagiellonian University Krakow
- Prof. dr. Hegyi Péter, PTE-ÁOK Transzlációs Medicina Intézet, intézetigazgató
- Dr. Endrei Dóra, PTE KK, általános elnökhelyettes
- Dr. Kis Erika, SZTE ÁOK Bõrgyógyászati és Allergológiai Klinika
- Dr. Mogyorósy Gábor, DE ÁOK Gyermekgyógyászati Intézet
- Dr. Sipos Ildikó, SE ÁOK Neurológiai Klinika
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Jó néhány hete jelent meg a Pándy Kálmán Tag-
kórház teherportája körül két tábla, mely arra figyel-
mezteti a kerékpárral bejönni szándékozókat, hogy
a kapunál le kell szállni a jármûrõl. Az autós sorom-
pó mellé korlát került elhelyezésre, hogy csak a kis-
kapun lehessen bejönni. Mint megrögzött kerékpár-
ral járó, úgy érzem, hogy ezzel negatív diszkriminá-
ció áldozata vagyok. Ha autóval jönnék be (ez rit-
kán fordul elõ, csak olyankor, amikor mennem kell
valahová munka után), akkor a sorompó automati-
kusan beenged, ha kerékpárral jövök, akkor le kell
szállnom. Akkor érezném, hogy egyenlõk az esélyei
a két közlekedési módnak, ha a kocsiból is ki kelle-
ne szállni pár másodpercre, vagy legalább az ajtót
kellene kinyitni.

OLVASÓI VÉLEMÉNYEK
„KERÉKPÁRT TOLVA!” – ESÉLYEGYENLÕTLENSÉG

Próbáltam magamnak megmagyarázni, hogy a
kerékpárról leszállást és felszállást a napi testmoz-
gásom részének tartsam (mint magát a kerékpáro-
zást is), de az igazságérzetemet akkor is zavarja a
tábla. Emiatt, bár általában szabálykövetõnek gon-
dolom magam, ha nincs gyalogos az útban, bizony
nem szállok le, „polgári engedetlenség” okán.

Nem tudom, hogy az illetékeseket mi motiválta
a tábla elhelyezésében, kétségtelen, hogy egy gyalo-
gos kapuról van szó. Azt hiszem, hogy a sorompó
mellett álló használaton kívüli fülke megszüntetésé-
vel lehetne egy kerékpáros behajtó-kihajtó helyet csi-
nálni és így nem egy bosszantó érzéssel jönne be reg-
gelente a kórház területére a nem kis számú kerék-
páros munkatársunk.

Márk László dr.

A Házi Hírmondó szerkesztõsége felhívást intéz
Olvasóihoz! Azokhoz fordulunk, akik kedvet, tehet-
séget éreznek a fényképezéshez és szeretnék, ha egy-
egy jól sikerült fotójuk megjelenne újságunk címlap-
ján. Ahogy eddig, úgy ezután is mindig az aktuális
hónap hangulatát idézõ címlapképpel szeretnénk
megjelenni. Kérjük, ha van olvasóink között, aki szí-
vesen hozzájárulna fotójával újságunk igényes meg-
jelenéséhez, jelentkezzen! Írjon nekünk, küldje el
fotóit a tolgyag@bmkk.eu e-mail címre.

A beküldendõ fotók legalább 1100 x1200 pixel
felbontásúak legyenek!

Üdvözlettel:
a Házi Hírmondó szerkesztõsége

CÍMLAPFOTÓT KERESÜNK
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SZAKDOLGOZÓINK RECEPTJEI
BAGDINÉ SEBESTÉNY ÉVA RÉPATORTÁJA

Répa torta

Hozzávalók:
6 tojás
1 bögre olaj
1 bögre dió
2 bögre cukor
2 bögre liszt
3 bögre reszelt sárgarépa
2 teáskanál sütõpor
2 teáskanál szódabikarbóna
1 teáskanál õrölt gyömbér
½ teáskanál só

1984-ben végeztem dietetikusként Budapesten az
Egészségügyi Fõiskolán.Ebben az évben kezdtem el
dolgozni dietetikusként az intézményben. Terápiás
dietetikusként töltöttem kb. 20 évet az osztályokon.
2005 óta vezetõ dietetikus vagyok. A dietetikai szol-
gálat vezetése mellett a betegekkel való foglalkozás
továbbra is elsõdleges feladatom. Továbbá a beteg-
étkeztetés feladatait is végzem (étlaptervezés stb.).
Ezen kívül munkám igen sokrétû dolgozom az egész-
ségnevelés területén, idõs gondozásban is. Oktatások,
elõadások, újság cikkek, tudományos munkák, fõzõ-
iskolák stb. Igyekszem minden területen valamennyi

korosztály körében felhívni az egészséges táplálko-
zás fontosságára a figyelmet.

A hétköznapokban igen sokat fõzök és sütök a
családomnak. A felhívásra ezért jelentkezünk Szalai
Ilona dietetikus kolléganõmmel. Igyekeztünk olyan
receptet találni, amely ugyan édesség,de az egészsé-
ges édesség kategóriájába tartozik. Tartalmaz zöld-
séget (sárgarépát), ami egy édességben nem szokvá-
nyos valamint tartalmaz mézet (egészséges édesítõ-
szer) valamint diót ami olajos mag és ásványianyag
forrás.

Bagdiné Sebestény Éva
dietetikus

Krém:
500g mascarpone, 6 evõkanál cukor, 1 nagyobb

narancs reszelt héja és leve

Elkészítés:
A 2 bögre cukorból 3 evõkanálnyit kiveszünk a

tojás fehérje felveréséhez. A többit a tojás sárgájá-
val habosra kavarjuk, majd beletesszük a többi hoz-
závalót, és alaposan összekeverjük.

A fehérjét a félretett cukorral felverjük, és óva-
tosan a tésztába forgatjuk. Vajazott, lisztezett magas
falú tepsibe öntjük, és 180 fokon 45-50 percig süt-
jük.

A kihûlt tésztát kettévágjuk, a közepét és a te-
tejét megkenjük a krémmel.
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AZ ÉN KARÁCSONYOM
RAJZPÁLYÁZAT GYERMEKEKNEK

Pár hónap és közeleg az év egyik legcsodálatosabb ünnepe, a Karácsony. A gyerme-
kek egész évben várják ezt az ünnepet, a készülõdést és az ajándékokat. Közeledtével egy-
re izgatottabbak lesznek. Ez a rajzpályázat lehetõséget nyújt arra, hogy a gyermekek má-
soknak is megmutathassák számukra, mit is jelent ez az ünnep, hogyan készülnek rá.

Téma: A ÉN KARÁCSONYOM

Ne felejtsék el a pályázat hátuljára vagy mellékletként elküldeni, hogy a gyermek által
készített alkotásnak mi a CÍME és egy rövid leírásban azt, hogy mit jelent számára ez az
ünnep.

Korcsoportok:
I. korcsoport: 3-5 éves
II. korcsoport: 6-8 éves
III. korcsoport: 9-14 éves

Technika, méret:
Az alkotások elkészítésének módja szabadon választható (ceruza, pasztell, akvarell,

zsírkréta, vízfesték, tempera, olaj, szén, grafit stb.). A pályamunkák A/4 vagy A/3 méret-
ben készüljenek.

Beküldési határidõ:
A pályamûveket 2018. november 5-étõl 2018. december 3-áig lehet leadni, a Békés Me-

gyei Központi Kórház mindkét tagkórház Minõségirányítási osztályán, valamint a Pándy
Kálmán tagkórház Orvosi Könyvtárában (Igazgatási épület).

Díjazás:
Minden korcsoporton belül az elsõ 3 helyezett díjazásban részesül.
A beküldött pályázatokat szakmai zsûri értékeli.

Boldog-Horváth Ilona – festõmûvész
Kéri László – festõmûvész
Kutasi Emma – mûvésztanár
Szabó Balázs – grafikus

A pályázatban résztvevõk fejenként egy mûvet küldhetnek be, melyek kézzel készített
alkotások legyenek. Az elkészült pályamunkák hátulján ne felejtsék el feltüntetni a gyer-
mek nevét, életkorát, szülõ elérhetõségét (cím, telefonszám).

A pályázat benyújtásával a pályázó elismeri, hogy az eljuttatott mû saját munkája és
beleegyezik, hogy a rajzot a Békés Megyei Központi Kórház Pándy Galériájában a kórház
kiállítsa. A verseny után a nyertes mûveket a Békés Megyei Központi Kórház a Házi Hír-
mondóban, kórházunk elektronikus újságában közzéteszi.

További információ az alábbi e-mail címen kérhetõ: pruha.anett@bmkk.eu

Várom minél több pályázat beérkezését!

dr. Balogné Pruha Mária Anett
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

MÉZESKALÁCS SÜTÕ VERSENYRE

Intézményünk 2018. november 30-án mézeskalács
sütõ versenyt rendez a Pándy Kálmán Tagkórház
Árvay- termében.

Az alábbi kategóriákban lehet nevezni:
- egyéni
- maximum 4 fõs csoport bármilyen témájú

kompozícióval
- „anya-lánya” közös sütögetés, melyben felnõtt-

gyermek (nem fontos anya-lánya kapcsolatnak
lennie!) vesz részt

- diétás (diabetikus, gluténmentes, paleo stb.)
A legjobbakat értékes ajándékokkal díjazzuk!

Szeretettel várjuk bármelyik munkakörbõl a
jelentkezõket!

Jelentkezés és további információ:

Kuti Árpádné Romvári Évánál, a 6575 melléken

Képek: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images
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Vasárnap lesz a Szív Világnapja – az ön szíve
hány éves?

Ha valaki dohányzik, magas a vérnyomása és a
koleszterinszintje, jelentõs esélye van annak, hogy a
szíve „öregebb”, mint a valós életkora. De hogyan
lehetséges ez?

Mi „öregíti” a szívet?
Az amerikai férfiak közel felének legalább öt

évvel „idõsebb” a szíve, mint a valós életkor, ez az
arány valamivel kedvezõbb a nõknél – áll a U.S.
Centers for Disease Control and Prevention közle-
ményében

A szív „életkorát” a következõ értékek alapján
számították ki: vérnyomás, testtömeg- index, a cu-
korbetegség és a dohányzás megléte

Az eredmények egyes szélsõséges esetekben ko-
moly eltéréseket is mutathattak: egy 45 éves férfinak
például „75 évesnek” bizonyult a szíve, mert dohány-
zott, kezeletlen magas vérnyomással és diabétesszel
élt – ismertette a kutatási eredményeket dr. Vaskó
Péter, a Budai Kardioközpont kardiológusa.

A szív ilyen értelmû elöregedése pedig növeli a
szív- és érrendszeri betegségek, a szívinfarktus és a
stroke kockázatát.

Mit lehetünk magunkért, mit tehet a kardiológus?
– A legfontosabb teendõ az egészségesebb élet-

mód kialakítása. Ennek öt alapeleme az egészséges
vérnyomás, a koleszterinszint és testsúly beállítá-
sa, a rendszeres fizikai aktivitás és a dohányzás el-
hagyása.

Sokan úgy vélik, 50-60 évesen már túl késõ vál-
toztatni, holott ez nem igaz.

Már 3 leadott kilónként jelentõs vérnyomáscsök-
kenést, cukor- és zsíranyagcsere javulást tapasztal-
hatunk, csakúgy, mint a minimum 3 hónapja tartó
rendszeres testmozgás mellett – hangsúlyozza dr.
Vaskó Péter.

Ugyanakkor megelõzni mindig könnyebb a bajt,
mint a kialakult helyzetet visszafordítani. Éppen
ezért fontos, hogy különösen, akiknél a családban

már elõfordult
szív- és érrendsze-
ri betegség, infark-
tus vagy stroke,
esetleg nagyobb fi-
zikai és/vagy pszi-
chés stressz terhe-
lésnek vannak kité-
ve, legalább két-

LAPOZGATÓ
SZEMELVÉNYEK A SZÍV VILÁGNAPJA ALKALMÁBÓL

évente panaszmentesség esetén is vegyenek részt
szív- érrendszeri szûrõvizsgálaton.

Ugyanígy fontos felfigyelni a kisebbnek tûnõ pa-
naszokra is, mint pl. a fáradékonyság, a korábbinál
nehezebb teljesítõképesség.

Természetesen az ismert, típusos panaszokkal is
feltétlenül szükséges a kivizsgálás, mint például a ter-
helés során jelentkezõ mellkasi, gyomortáji vagy to-
roktáji akárcsak enyhe, pár perces nyomó, szorító
fájdalom, légszomj, szívdobogásérzés, bevezetõ tü-
netek nélküli eszméletvesztés.

Mikor kell mindenképpen orvoshoz fordulni?
A szív- és érrendszeri betegségek az 50 év alatti

személyek esetében, férfiak körében jelentkeznek
gyakrabban, míg 50 éves kor táján, a menopauza idõ-
szakához kapcsolódó hormonális változások nõk ese-
tében olyan gyorsan nõ a szív- és érrendszeri beteg-
ségek gyakorisága, hogy az meg is haladja az azonos
korcsoportú férfiakét, sõt szívinfarktus esetén annak
súlyossága, halálozása a férfiakéval összevetve gyak-
ran súlyosabb.

Így a teljes élettartamra vetítve a kockázat a két
nem tagjai között végsõ soron közel azonos.

A szív- és érrendszeri betegségeket egyéntõl, sú-
lyosságtól és jellegétõl függõen már korai stádium-
ban is jelzik bizonyos tünetek, így ha korábban nem
is tettük, az alábbiak észlelésekor forduljunk mie-
lõbb szakorvoshoz!

– Ha légszomjat, fulladást vagy esetleg nehézlég-
zést tapasztalunk.

– Mellkasi, gyomortáji, toroktáji, állkapocstáji
fájdalom esetén (még akkor is, ha ez sokszor csu-
pán rövid, enyhe kellemetlen érzésként jelentkezik
a mellkasban).

– Amennyiben szívdobogás-érzés, magas pulzus-
szám jelentkezik.

– Szokatlan gyengeség, kimerültség érzés, fára-
dékonyság esetén.

– Amennyiben a vér szerinti rokonságban szív-
betegség elõfordult már.

– Cukorbetegség, hormonális (pl. pajzsmirigy)
betegségek, alkohol problémák fennállásakor panasz-
mentesség esetén is érdemes szûrni, mert a vegeta-
tív és érzõ idegrostok esetleges károsodása miatt a
fájdalomérzés kieshet, amely miatt például a szívin-
farktus diagnózisa késhet, növelve ezzel a halálozá-
si kockázatot.

Forrás: http://www.origo.hu/egeszseg/szivderito/20170923-sziv-vilagnapja-szivunk-napja-
oregiti-a-szivet-a-dohanyzas-a-magas-vernyomas-magas.html
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Mentsünk életet! 15 perc elég, hogy megtanuljunk
újraéleszteni!

Magyarországon évente 20-25 ezer embert veszí-
tünk el hirtelen szívhalál miatt, akik 70 százaléka
megmenthetõ lenne, ha lenne a környezetükben akár
egyetlen olyan ember, aki tudná, mit kell tenni ad-
dig is, amíg a mentõ megérkezik. Ez a halálozási
szám sokkoló, fõként akkor, amikor a tragédia meg-
akadályozásához szükséges teendõket csupán 15 perc
alatt bárki megtanulhatná.

Míg a nyugati országokban csaknem mindenki
már gyermekkorában tisztában van vele, hazánkban
csupán a lakosság 17 százaléka ismeri az alapvetõ új-
raélesztési technikákat.

Ezért indult a „TEVAgy a hõs!” kampány,
amelynek üzenetét most a Magyar Kardiológusok
Társasága támogatásával a Szívünk Napja rendez-
vénynek résztvevõi megismerhetik – és tudásukat
azonnal tesztelhetik is.

Ma a kardiológiai okokból bekövetkezõ halál a
vezetõ halálok Magyarországon. Naponta 70 honfi-
társunk veszíti életét hirtelen szívmegállás miatt:
minden 30. percben meghal valaki kórházon kívül
ebben a kórképben.

A betegek 20-30 százaléka nyilvános helyen lesz
rosszul, túlélési esélyeik ez esetben nem túl jók, hi-
szen újraélesztésükre az elsõ tíz percben van a leg-
nagyobb esély.

Azonban míg Németországban 100 emberbõl 97
tud újraéleszteni, addig 100 magyar közül összesen
17 tudja, hogy mitévõ legyen ilyen vészhelyzetben. A
hirtelen szívhalál legtöbbször otthon, lakásban kö-
vetkezik be, ezért hangsúlyozzák a kardiológusok,
hogy ha a család valamelyik tagjának olyan betegsé-
ge van, hogy erre a drámai eseményre fokozott az
esély, minden közeli rokon tanulja meg az újraélesz-
tést.

Ez a Magyar Kardiológusok Társaságának is na-
gyon fontos üzenete, éppen ezért álltak a program
mellé, amely egészen egyszerûen mutatja, tanítja an-
nak lépéseit.

„Megdöbbentõ, hogy ugyan 1994 óta elvileg tud-
nia kell újraéleszteni mindenkinek, akinek jogosítvá-
nya van, ez a tudás mégis elvész. Az emberek döntõ
többségének fogalma sincs, mi a teendõje. Pedig a
protokollból a laikus lélegeztetés már ki is került, így
teljesen szükségtelen az orron át történõ levegõbe-
fújás, mindössze öt lépést kell mindenkinek tudnia”
- mondja Mészáros Zalán, aki kollégájával, Klupács
Péterrel a TEVAgy a hõs oktató kampányt megál-
modta.

„Németországban ez az ismeret már az iskolák-
ban benne van a tananyagban, így mindenkinek evi-
dencia. Mi most elõször Székesfehérváron kezdtük
a tanárok felkészítését, ott a testnevelõk tanítják a

gyerekeknek. Mert az egész tényleg „gyerekjáték”,
percek alatt megtanulható, akár 5-6 évesen is, elég,
ha néha gyakorolunk otthon - ehhez pedig elég egy
sima gumilabda is.”

Mindössze öt lépést kell megjegyezni:
1. Rázzuk meg a földön fekvõ ember vállát!
2. Ha nem reagál, szegjük hátra a fejét!
3. Figyeljük a légzését tíz másodpercig, vagy egy-

szerûen számoljunk húszig.
4. Ha nem történik semmi, tegyük az összekul-

csolt kezünket a szegycsontjára és percenként száz-
szor nyomjuk, öt centiméter mélyen.

5. A ritmusban segíthet a zene, akár egyszerûen
a „Kis karácsony, nagy karácsony” dallama megy a
fejünkben, a nyomás erõsségében pedig a gumilab-
da segít.

Fontos, hogy ne ijedjen meg senki attól, hogy bor-
dát tör, mert itt tényleg az ember életérõl van szó!- biz-
tat mindenkit az egykori mentõs.

„Tizenkilenc évet dolgoztam mentõtisztként
Székesfehérváron. Azt láttam, hogy baj esetén az
embereken eluralkodik a pánik. Még azok sem min-
dig képesek felülkerekedni ezen az érzésen, akik tud-
nak valamit az újraélesztésrõl. Ilyenkor gyakori a
dühroham, amikor a beteg fölött veszekednek egy-
mással és velünk is, hogy miért nem jöttünk egy perc-
cel hamarabb. Ez persze az iszonyatos idegfeszült-
ségtõl van.

Ezért találtuk ki a módszerünket: azt reméljük,
hogy akik ezt elsajátítják, azok gondolkodás nélkül,
reflexszerûen teszik majd a dolgukat, amíg mi meg-
érkezünk.

Az a cél, hogy az emberek egy olyan cselekvés-
sort sajátítsanak el, amiben nem kell azon aggódni-
uk, hogy most akkor jót csinálok, vagy éppen ártok
a betegnek. Fontos a bátorság és persze a rutin” –
teszi még hozzá Mészáros Zalán.

Forrás: http://www.origo.hu/egeszseg/szivderito/20170922-mentsunk-eletet-tanuljunk-
meg-ujraeleszteni-tevagy-a-hos-kampany-a-hirtelen-szivhalal-ellen-a.html
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Nem merem azt írni, hogy lányom (virtuális)
könyvespolcáról, mivel õ még nem olvasta, de én
meg már igen; mi több, legjobb emlékezetem szerint
én kaptam ajándékba – szóval, ez bonyolult...

Korábban már írtam a sorozatokkal kapcsolatos
idõnkénti fenntartásaimról, most, ennek a könyvnek
kapcsán a – remélhetõen nem hiábavaló – várakozás
a fõ motívum.... Igen, várom a folytatást! Sok kér-
dést hagyott nyitva, és a jövõre irányuló kíváncsiság
„csapdáit” is nagyon ügyesen rejtette el a szerzõ.

V. K. (Veronica Kristina) Bellone eredeti neve
Baráth Veronika. 1992. augusztus 10-én született,
orvosi biotechnológus (és természetesen író), több-
felé érzi magát otthon Csetényben, Veszprémben és
Budapesten.

Mivel – bevallom – az orvosi biotechnológia ne-
kem sem mondott többet annál, hogy „valami olyan
izé, ami valami olyasmit csinál, amit majd az orvos
egyszer valamire használhat”, kicsit utánanézni. Mes-
terképzés, az informatikai tárgykörében, melyhez
biomérnöki, vegyészmérnöki, orvosi laboratóriumi,
képalkotó diagnosztikai analitikus, orvosi diagnosz-
tikai analitikus, a biológia, valamint a kémia alapkép-
zési szak kreditjeit veszik elsõsorban figyelembe. A
képzés 4 félévben, angol nyelven történik, és talán
segít (vagy éppen nem), ha leírom, hogy milyen tu-
dással kell rendelkeznie a végzéskor.

Alapos ismeretekkel bír a biotechnológiai mód-
szerek és a biomedicinális alkalmazások tekinteté-
ben, részletesen ismeri a biológiai folyamatok mole-
kuláris mechanizmusát és modellezését, valamint a
modellezéshez szükséges informatikai háttéreszkö-
zöket. Ismeri a biotechnológiai méréstechnikai mód-
szereket, a mérésekhez használt informatikai eszkö-
zöket, és a mérések módszertanát, ismeri a biotech-
nológiához szükséges informatikai infrastruktúra
aktuális állapotát és felhasználásának módszereit.
Tisztában van a vezetési menedzsment, a szervezés
és a szervezet elméleti alapjaival, ismeri a szakterü-
letéhez kapcsolódó más (elsõsorban közgazdasági,
jogi, etikai) szakterületek alapjait, azok vonatkozó
szabályait. Angol nyelvtudása eléri a szakmai felada-
tokhoz elvégzéséhez, és a folyamatos szakmai önkép-
zéshez szükséges szintet. A szakmai problémák fel-
ismerésében és megoldásában teljesen önállóan jár-
hat el. Tisztában van az orvosi biotechnológia szak-
területének szakmai kereteivel és korlátaival, véle-

ményét ezek ismeretében alakítja ki. Felelõsséget vál-
lal a szakvéleményében közölt megállapításokért és
szakmai döntéseiért, az általa, illetve irányítása alatt
végzett munkafolyamatokért. Szakmai döntései so-
rán figyelemmel van a környezetvédelem, a minõség-
ügy, a munkahelyi egészség és biztonság elveire és
azok betartására, figyelembe veszi a mûszaki, gaz-
dasági és jogi szabályozás alapelveit, kiemelten ke-
zelve az etika alapelveket. (https://itk.ppke.hu/
oktatas/mesterkepzes-msc/orvosi-biotechnologia-
msc).

Remélem, segítettem... Nem? Tényleg nem? Ki-
csit sem? Nos, akkor a saját magamnak készült, pri-
mitív definíció (amivel a szakma mûvelõi okkal és
joggal vitatkoznának) a következõ: egyes biológiai
folyamatok elemeinek számítógépes modellezését
végzi, vizsgálja azok befolyásolásának lehetõségét, és
közben igyekszik felmérni ennek lehetõ legtágabb
következményeit...

Veronika – mivel kiérdemelte, a továbbiakban
Bellone – saját íróvá válásáról és attitûdjérõl így ír
blogjában (http://vkbellone.blogspot.com/p/
rolam.html).

„Elõször kisiskolás koromban gondoltam rá,
milyen jó lenne íróvá válni. Középiskolásként már
novellákkal próbálkoztam, még arra is vettem a bá-
torságot, hogy mûveimet feltöltsem a netre. Az egye-
tem miatt letettem a tollat, és csak pár év kihagyás
után, 2015.-ben kezdtem újra írni. Egy fantáziavi-
lág szolgálatába álltam, hogy az általam megmu-
tathassa magát a papíron. Álmodtam, és közben
újra megtaláltam a személyiségem egy eltemetett da-
rabját. Rájöttem, így vagyok teljes, csak így vagyok
igazán önmagam. Fõként fantasyt és sci-fit írok, de
még inkább a kettõ közti, mindegyik zsánerbõl ele-
meket merítõ világok érdekelnek. Gyakori témáim
az összetett érzelmek leírása, és a különbözõ szem-
léletek találkozása. Vallom, hogy semmi sem feke-
te-fehér, mindig igyekszem a dolgokat több oldalról
vizsgálni. Történeteimben gyakran megjelenik a val-
lás és hit kérdése – ezzel kapcsolatban is elsõsor-
ban elgondolkodtatni akarok, illetve feltárni a ha-
gyományok mögött húzódó logikát. Mindez legin-
kább a hosszabb írásaimra jellemzõ, egy-egy novella
erejéig törekszem minél több zsánerben és témában
kipróbálni magam.”

Talán nem szaladok nagyon elõre, ha megállapí-
tom, hogy saját elvárásainak ebben a könyvben jó-
részt eleget is tett...

KÖNYVAJÁNLÓ
V. K. BELLONE: FELVONT VITORLÁK

(MERIDIA I.)
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A „Felvont vitorlák” a Könyvmolyképzõ Könyv-
kiadó „Aranymosás” irodalmi pályázatára készült,
ami a magyar szerzõknek jelent lehetõséget a meg-
mérettetésre és publikálásra (egyben – egy kicsit
másik oldalról is személve a kérdést – a kiadónak új
és új könyveket biztosít, anélkül, hogy ezek közlési
jogáért külön küzdenie kellene. Ez nem rosszindu-
latú megjegyzés! Már Plautus (a köztársasági Róma
komédiaszerzõje, született i. e. 254 körül, elhunyt i.
e. 184 körül) megírta: „callidum esse ad suum
quemque questum, aequum est”, azaz méltányos,
hogy ki-ki a maga javát szolgálja. (Az, hogy ebbõl
hogyan lett a „minden szentnek maga felé hajlik a
keze” mondás, ugyan érdekes, de az már – megszo-
kott csapongásom mellett is – meghaladja ennek a
recenziónak a kereteit...) Summa summarum (hogy
stílszerû maradjak) V. K. Belloni könyve, a Felvont
vitorlák 2016-ban elsõ díjat nyert az Aranymosás pá-
lyázaton, és még abban az évben kiadásra is került.
(Érdekes, hogy a trilógia tervét jelzõ „Meridia I.”
szerepel a címlapon, de a pályázaton leadott alcím
[„A Tengeristennõ bajnoka”] nem).

Azt hiszem, most már nem lehet elkerülni, hogy
a könyvrõl is írjak, bár ilyenkor mindig félek attól,
hogy többet árulok el a történetbõl, mint amennyit
szeretnék, azaz a figyelem felhívásának és a poén le-
lövésének Scylla és Charybdis-e (vagy, ahogy mos-
tanában leírni illik, Szkülla és Kharübdisze) között
lavírozok.

Meridia egy meg nem nevezett – igen-igen Föld
típusú – bolygó egyik országa; itt játszódik a törté-
net jelentõs része, innen indul és ide tér vissza a cse-
lekmény. A „meridián” délkört jelent, de ha egyen-
lítõnek nevezzük, akkor a magyarázatot az eredet-
legenda is megadja: „A mese szerint Meridián, a nagy
kígyó folyvást körbejárt a földgolyón, így csiszolta, ke-
rekítette tökéletessé. Mindig északtól délig haladt, mert
a szemeként szolgáló fekete köveket vonzotta a legésza-
kibb és legdélibb pont. Amikor egyiktõl a másikig ért,
egy kicsit elfordult, és úgy indult el az ellentétes irány
felé. Hatalmas volt, fenséges és rettenetes, egy szent
szörnyeteg, aki elpusztított minden hajót, amit a nyílt
vízen talált. De az Anya megharagudott a kígyóra,
amiért az elnyelte gyermekeit, és azzal büntette, hogy
éppen középre, a világ derekára tette. Így a kígyótól az
északi és déli pont is ugyanolyan távol volt, bal sze-
mét az egyik, jobb szemét a másik vonzotta inkább.
Nem tudott dönteni, merre menjen. Egyre csak kúszott
körbe-körbe, és dühében beleharapott a saját farká-
ba. Épp itt, Meridia szigetének legészakibb pontjánál
– mutatta a térképen. – Lassan elemésztette önmagát,
csak pikkelyes bõre, a Nagy Zátony maradt utána.”
(Egy kicsit – megint – eltérve a témától, ezt örökíti
meg a zászló is: „A zászló kibomlott, mintha csak
szélben lengedezne. Lilia a mélykék alapra ezüstfonál-

lal hímezte fel a saját farkába harapó Tengerkígyót.
Espadon megbûvölten nézte az õsi jelet, Meridia egyet-
len igazi címerét, amit csak az egyház használhatott.”.
És még mindig a felmerült gondolatokban és nem a
történetben kalandozva: ezek ismeretében különösen
sikertelen a borító: nem kék, hanem piros alapú, és
nem körbe kanyarodik a kígyó... no, a kígyó az az
egyetlen, ami stimmel... Érdekes, hogy a szerzõnek
sem ez tetszett meg a pályázatok közül, de a kiadó
döntött, és Magocsa-Horváth Éva terve nyert...
(http://fiataliroktarsasaga.blogspot.com/2018/03/v-k-
bellone-meridia-trilogia-i-resz.html).

Meridia a könyvben mediterrán vidék, ahol a ha-
gyományos államforma éppen most változik: koráb-
ban a saját hajóval és legénységgel, nehéz útvonalon
versenyt nyert, azaz a legrátermettebb kapitány, a
„Tengeristennõ Bajnoka” vezette négy éven át a né-
pet, a Tengeristennõ fõpapnõjével összeházasodva
(szép példa a világi és egyházi hatalom összefonó-
dására). Történetünk idején Walrus – aki eredetileg
is csalással szerezte meg a bajnoki címet – már két
„ciklusra” konszolidálta királyi hatalmát, és most
éppen politikai megfontolások alapján választotta ki
az utódját. A többi állam neve is jellemzõ: Triticum
(Triticum aestivum a közönséges búza latin neve) fe-
udális állam, amit isteni leszármazású Juglans Õfel-
sége (akinek az „istenfi” cím jár – „Mi, Isten kegyel-
mébõl...” – ismerõs?). Kohlendampf (a szótár szerint
„káposztagõz”, de a Kohle = szén és Dampf = gõz
jelentést alapul véve széngõzt, azaz szénnel fûtött
gõztermelõ eszközt is jelenthet) ipari kultúrája már
eljutott a gõzgép alkalmazásáig, képviselõi gõzhajón
érkeznek és Triticum mezõgazdasági világának gõz-
zel hajtott cséplõgépet kínálnak. A szerzõ kedveli a
szereplõk esetében is a „beszélõ neveket”. Mivel elég
nehéz, a három meghatározó szereplõ között sorren-
det felállítani (majd a többi kötet! – legalábbis re-
ményeim szerint) alfabetikus sorrendben adom meg:
Anahita (szeplõtelen), Espadon (kardhal), Ramal
(olyan homok, amit a jövendõmondáshoz használ-
nak), Kame (kõ, de jelent más nyelven teknõsbékát
is). Gondolom, a homok említése után nem megle-
põ, hogy a szárazföldön (a nagyon is száraz földön)
él a sivatag nomád népesség, mely erõs katonai erõt
jelent, s a legendák szerint a tengerparti meridiaiak
ûzték õket a mostoha körülmények közé.

A könyvben vissza-visszatér még egy régi erõre
való hivatkozás: az „Égi Urak” vagy „Villámurak”
korábban (égbõl kapott segítséggel?) hatalmas biro-
dalmat teremtettek, melynek emlékei máig fennma-
radtak. Ez viszont messze nem jelenti azt, hogy a
mûvet „posztapokaliptikusnak” lehetne besorolni: az
egyes népek a maguk módján és az adott körülmé-
nyek között sikeres államalakulatokat hoztak létre
(köszönik, jól vannak), több utalás található arra,
hogy a régi hatalom ellen harcot folytattak. Több
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mûködõ eszköz – például a megfelelõ jel leadása nél-
kül aktivizálódó tengeri aknazár is – visszamaradt,
bár ezek jó része már régen az egyház birtokába és
felügyelete alá került. Még radar is akad a Tengeris-
tennõ papjainak titkos raktárában: „Egy dobozkát tett
elé, amelyen különbözõ tekerõk és vastag zsinegek vol-
tak. A doboz egyik oldala üvegbõl készült, de mégsem
lehetett látni benne feketeségen kívül semmit. Ez egyi-
ke az egyház kincstárában õrzött ereklyéknek. A szent
iratok szerint a Tengeristennõ ajándéka a hajósok szá-
mára. Képes megmutatni azt, mi van a tenger felszíne
alatt, megóv az ütközésektõl, és bõséges halászzsák-
mányt biztosít. Évek óta kutatom az elfeledett irato-
kat, és végül összeállt a kép. Tudom, hogyan kell be-
építeni egy hajóba, és felhasználni. Csakis ezzel lehet
esélyed. Ez után Espadon számára érthetetlen magya-
rázat következett az ereklye mûködéséröl, miszerint az
Istennõ hangja lakozik benne, melynek hívó szavára
a sziklák és a halak válaszolnak, és megmutatkoznak
a fekete üvegben.”

Gondolom, most minden együtt van tehát ahhoz,
hogy kezdõdjön a történet... Mit is mondhatok el belõle?

Mint említettem, Meridia immár királyság, ahol
Anahita, a király leánya a fõpapnõ. Szerelme
Espadon kapitány, akinek a legjobb esélye lenne
arra, hogy következõ nyertesként a Tengeristennõ
Bajnoka legyen, elnyerve a hatalmat és szerelme ke-
zét. A király viszont mást tervez; új szövetségesül a
sivatagi (barbárnak nevezett, mert más kultúrában
élõ) vezért, Ramalt szánja A királyi politikát támo-
gató ravasz, öreg pap ezt is meg tudja magyarázni:
„Nem hiszem, hogy a Tengeristennõ különbséget tenne
gyermekei között - mondta Stratus. – A belsõföldiek
talán kegyétõl messzebb élnek, de az ereikben folyó vér
ugyanolyan sós.” ... Hisz õ mindegyõnk Igaz Anyja, s
a mi vérünk a tenger vizébõl való, ahová majdan
visszatérünk.” A hatalom átjátszásának a legegysze-
rûbb módja, ha a sivatag fia megnyeri a különlege-
sen nehéz pályán indított hajósversenyt. A versenyt,
ahol nemcsak a tengerrel és az idõjárással kell meg-
küzdeni, hanem a többiekkel is, akik nem nemes el-
lenfelek, hanem ellenségek.

„Ez épp elég ahhoz, hogy a nehézkes Pörölycápa
utolérje a Sirályt – azt pedig nem élnék túl.

– Garda, hozzátok elõ az átokcserepeket!
Miután feltörték az olaj és égetett mész keveré-

kével telitöltött agyagedények szurkos pecsétjét, ke-
vés vizet löttyintettek beléjük. Egy kis katapult se-
gítségével azonnal az ellenségre hajították õket, még
mielõtt a felhevülõ mész ereje szétvetette volna a cse-
répburkot. Általában csak a legveszélyesebb kalózok
ellen vetették be, s kizárólag akkor, ha az ellenség a
figyelmeztetõ lövések után sem adta meg magát. Az
átokcserepek nagy mennyiségû elõállításának költsé-
geit amúgy IS csak a király és a gazdagabb nemesi
házak engedhették meg maguknak.

A széttört cserepekkel borított ellenséges hajó-
nak elég egy szikra ahhoz, hogy lángra kapjon.
Carassius irtózott a felhevült olaj miatt gyorsan szét-
terjedõ, nehezen oltható tûzrõl és az égõ emberek
sikolyainak emlékétõl. Remélte, hogy sosem kell
meridiai hajó ellen használnia ezt a fegyvert, de azt
is biztosra vette, hogy a Pörölycápáknak nincsenek
ilyen aggályai.

Mire elõkészítették a hajítógépet, a Csikóhal és
a Rák már két oldalról közrefogta a hajót, így nem
tudtak északnak haladni, arra kényszerültek, hogy
letérjenek a verseny útvonaláról. Ha mégis fordulni
próbálnának, összeütköznének. Igaz, a Sirály nagy
tömegével hullámsírba taszíthatná a kisebb hajókat,
ám félõ, hogy túlságosan megsérülne a hajótest, és
õk is rajtavesznének.

Elõször a Rák legénysége próbálta megcsáklyáz-
ni a hajójukat.

– Vágjátok el a köteleket! Ne hagyjátok, hogy
közelebb húzzanak! – ordította Carassius.

Emberei serényen próbáltak levágni a hajóról
minden kötelet, mindhiába. A közelharc elkerülhe-
tetlennek látszott.

– Száraz átokcserepeket rájuk! Gyorsan, mielõtt
átugranak!

Carassius nem akarta megkockáztatni, hogy a
közvetlenül mellettük álló hajón tûz üssön ki - a lán-
gok a Sirályra is átterjedhettek volna Az agyagedé-
nyek azonban így is sokat segítettek. A külsõ, olaj-
jal átitatott mészréteg alatt, a golyóbisok magjában
még száraz, égetett mészpor is bõven akadt. Amint
az ellenség fedélzetén széttörtek az edények, edé-
nyek a finom fehér por beterítette a közvetlen kö-
zelben álló matrózokat. Váratlanul érte õket a táma-
dás, hiszen úgy hitték, sikerült meglepniük a Sirály
legénységét, nem számítottak ellenállásra.

Akiknek az égetett mész izzadt bõrére került, maró
fájdalmat éreztek, de ez semmiség volt ahhoz a kín-
hoz képest, amit a szemükbe jutó anyag okozott. Ége-
tett, szúrt, akár ezernyi tû hegye érné a szemgolyóju-
kat, és minél inkább folyt a könnyük, annál rosszabb
lett. A tapasztalatlanok társaik figyelmeztetése ellené-
re ösztönösen elkezdték dörgölni a szemhéjukat, de így
csak még több mészt kentek a szemükbe. Az elvisel-
hetetlen fájdalom megvakította õket. Félelmükben se-
gítségért kiabáltak, sírtak, mint az elhagyott gyermekek.
Elvesztették önuralmukat, és túl szaporán vették a le-
vegõt – amelyben sûrû felhõt alkotott a por. Köhögni-
ük kellett tõle, és egyre nehezebben lélegeztek. Volt, aki
kínjában már nem bírt a hajón maradni, hanem a hûs
tengerbe vetette magát.”

Egy, csak egy legény van, aki nem vesz részt a ver-
senyen – és ez maga Espadon. Õt külön királyi pa-
rancs küldte az áthatolhatatlan zátonyon túlra, hogy
visszaszerezze a Vastorony Szívét, az õsi ereklyét
(vagy még annál is többet, lehet, hogy a hatalom zá-
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logát, esetleg legyõzhetetlen fegyvert – ki tudja?).
Espadon rettenthetetlenül halad elõre, hajóján a ra-
darral, a legénységben egy fanatikus, fiatal pappal, és
egy világra csodálkozó, éles eszû hajósinassal, Kamal-
lal.

Közben Ramal, a sivatagi vezér is vívja a maga
harcait. Meggyõzõdése, hogy népe javára cselekszik,
amikor nem a várfalak ostromával, hanem a fõpap-
nõ kezét elnyerve akar Meridiába kerülni. Vannak,
akik árulónak, testvérgyilkosnak tartják, és a való-
ságban nem is olyan egységes sivatagi törzsek néme-
lyike még a kiismerhetlen, kegyetlen gyilkosokkal, a
homokdémonokkal is szövetkezik ellene...

Mi történik akkor, ha Valrus király – akár csak
a gyõztes hajó fogadására -és lánya esküvõjére – el-
hagyja a várost? Mi más következne, mint összees-
küvés, élet-halál harcra buzdítás a méltatlan uralko-
dóval és a sivatagi barbárral szemben, a hazatérõk
legyilkolásának terve...

Hát igen, ez fantasy, és nem rózsaszínû lányre-
gény; itt nemcsak gondolatok, hanem emberek, és
nemcsak eszmék, hanem a birodalmak is összecsap-
nak, ahol a hatalom megszerzésénél talán csak a meg-
tartása a nehezebb és véresebb...

A könyvet – különösen, mint egy trilógia elsõ
kötetét – olvasva el lehet gondolkodni azon, hogy ki
is a fõszereplõ. Vélhetõen Espadon lesz, de õ – leg-
alábbis ebben az elsõ kötetben – máshol és messze
hajózik, és bár kalandjai minden eddigi tengeri és
kapitányi tapasztalatánál nagyobb veszélyt és kihívást
jelentenek, az események fõ sodrától eltávolodik.
Anahitáról kiderül, hogy nem csak a Tengeristennõ
megtestesülését jelentõ „szertartási kellék”, hanem

érzelmes és értelmes lány, aki igyekszik a sorsát a
saját kezébe venni, és elõítéletein felülemelkedni.
Bevallom, nekem eddig ebben a versenyben Ramal
„vezet”, aki józan, elhivatott, és messze nem olyan
kulturálatlan és buta, mint amilyennek a tengerparti
városlakók hiszik... („Tudja, igazán adhatna nekem
egy esélyt. Attól még, hogy a sivatagba születtem, nem
vagyok én olyan rossz ember – mormolta. – Kiskorom-
ban anyám arra tanított, hogy különösen óvakodjak
mindenkitõl, aki azt bizonygatja, hogy nem akar
rosszat. – Bölcs asszony lehetett – nevette el magát
Ramal.”) Ráadásul a sivatagi vezérnek van egy nagy
álma, amire a szerzõ is csak óvatosan utal... Kamal?
Egy teknõsbéka megfontoltságával és egy kõszikla
szilárdságával kíséri útján Espadont, bátor és ötle-
tes, s nemegyszer lendíti tovább a küldetést (és ter-
mészetesen a történetet is). Nem lehet megszabni,
hogy az elsõ kötetben mi derüljön ki, mi maradjon
a folytatásra... „A Meridia – I.” önmagában is ke-
rek, lezárt történet, amit érdemes és élvezetes elol-
vasni.

Lesz-e folytatása a Meridiának? A szerzõ már
említett blogjában és a vele készült riportokban be-
számol arról, hogy szorgalmasan dolgozik, ír. Ha úgy
vesszük, a 2016. év végén megjelent elsõ kötethez
képest még nincs elmaradva... Lehet, hogy én vagyok
türelmetlen?

dr. Pikó Béla osztályvezetõ fõorvos
Pándy Kálmán Tagkórház
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