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Amikor Polgár Teri kolléganőmnek azt ajánlottam, hogy készítsen interjút családi jó barátunkkal, Dr. Juhász Zsuzsával, a Honvéd Kórház ÉgésPlasztikai Osztályának vezetőjével, még nem
sejthettük, hogy Zsuzsa egyike lesz azoknak az
embereknek, akik kulcsfontosságú szerepet töltenek majd be az ajkai katasztrófa sérültjeinek
gyógyításában. Kifogyhatatlan munkabírásával
és fantasztikus szakértelmével emberéleteket,
sorsokat mentett meg, betegeinek nemcsak
a testét, de a lelkét is ápolta, fáradhatatlanul.
A vele készült beszélgetést a 12. oldalon olvashatják.
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A Szimpatika csapata is megpróbált segíteni:
lapunk kiadója, a Phoenix Pharma Zrt. teherautója a katasztrófát követő napokban rendszeresen fertőtlenítőszert, kötszereket, és számos
egyéb nélkülözhetetlen eszközt szállított, közvetlenül a devecseri patikának.
Még évtizedekbe telhet, amíg a súlyosan mérgezett térség rehabilitálódik, és a termőföld újra ehető gyümölcsöt hoz. Még ennél is tovább tarthat,
mire az áldozatok, és hozzátartozóik kiheverik az
őket ért borzalmakat. És amíg a veszélyes anyagokkal nem bánunk elég gondosan, amíg mohón,
harácsoló módon raboljuk le a természetet, facsarjuk ki a Földet, addig soha nem lehetünk biztonságban. Mert ahogy Kipling Mauglija az emberek
falujára, úgy szabadítja ránk egy láthatatlan erő a
dzsungelt.
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Pokorny Lia
Aurélia vibráló szépség. Már évek óta elismert színésznő volt, amikor a tévécsinálók
felfigyeltek rá. Sokáig kerestek olyan karaktert, aki csinos, humoros és kiváló színésznő
is egyben. Lia azonnal bevált, de a Beugró
sikerének ellenére is megmaradt színházi
embernek. Második otthonában, az Új Színházban, egy próba és egy tévéfelvétel közt
beszélgettünk.
Az ország nagyobbik része a tévéből ismer,
pedig az időd nagy részét színházban töltöd.
Min dolgozol most?
Több dolgot próbálok most, az egyiket az Új
Színházban – ahol sok darabban játszom, hiszen
az anyaszínházam –, Beth Henley nevű amerikai
írónő művét, a címe a Szív bűnei. A szerepeket
és a viszonyokat olvasva picit a Három nővérre
hajaz a darab, de a történet egészen más. Sok
irónia és humor van benne, egészen az abszurditásig, és mégis szívszorító. Amikor Bagó Bertalan rendezővel elkezdtük a próbát, még izgalmasabbá vált a történet. Mondatról mondatra
csavar a szereplőkön, a szerepeken és a helyzeteken. Rendkívül izgalmas munka. Négyen
vagyunk benne lányok, és két fiú. Egészen csodálatos, ahogyan Berci a nőket látja, hogy kiben,
mit fedez fel. Sokat tanulunk tőle magunkról és
a férfiakról is. Emberi hibákról és fájdalmakról
beszél a legnagyobb szeretettel; ezért hangzik
el sokszor a próbán, hogy „jé, ilyen vagyok”, mert
így könnyebb bevallani, és tudunk nevetni magunkon.
Egyrészt fájó pont, hogy tévét sokkal többen
néznek, mint a színházat, másrészt nagyon jó,
hogy lett egy olyan műsor, amit sokan szeretünk. Jó lenne, ha azok az emberek, akik megszerettek minket a tévében, eljönnének a színházba
is, és megnéznék, hogy ott mit csinálunk, én és

a kollégáim. Szerintem egy csomó meglepetés
érné őket, és persze nem csak a Beugró társulatára gondolok – csodálatos színészek vannak az
egész országban. De nekem a Beugró felvétele
is egy színházi előadás, egy a palettán azok közül a dolgok közül, amiket csinálok és szeretek.
Ha összehasonlítod a tévés improvizációs
játékot egy színházi előadással, akkor melyiket érzed nehezebbnek? Vagy mindkettő
másképp nehéz?
Egészen más. Egy előadásban van egy ív, amit
végigjársz, gyakorolod a szöveged, mi, mi után
jön. Ehhez képest a Beugróban az a fontos, hogy
ne legyen koncepció, hogy nyitott maradjak,
elengedjem a félelmet. Egyszerűen bemegyek,
és ami lesz, az lesz. Egészen másfajta ráhangolódást kíván ez a munka, és a végén pokoli fáradtságot érzek. Mert ez a fajta figyelem, hogy
bárhonnan bármi jöhet, és arra reagálnom kell,
annyira lefáraszt, hogy úgy érzem, mintha lecsapolták volna a gondolataimat, űr van a fejemben. Egy előadás után viszont megkönnyebbült
fáradtság van bennem, mert ott úgy van felépítve az egész, hogy a gondolatok meghozzák az
érzelmi állapotokat is. Nem az agyam fárad el,
hanem mintha kidolgoztam volna magamból a
feszültséget. Mintha a Beugró a férfi oldalamat
mozgatná meg, a színházi előadás pedig a női
oldalt.
Egy másik előadásról is akartál beszélni...
Felkértek egy projekthez mint védnököt, és
amikor elmondták, miről van szó, azt mondtam, hogy én ebben aktívan részt szeretnék
venni. Schermann Márta egy olyan előadást
szeretne csinálni, ami a hajléktalanokról szól. Ez
más lesz, mint azok a darabok, amik általában a

hajléktalanokról szólnak, mert nem a többségi
társadalom szemén keresztül mutatja be ezt a
réteget, hanem hajléktalan emberekkel együtt
fogjuk csinálni az előadást, a Teleki téri piacon.
Nem szánalmat szeretnénk ébreszteni, hanem
megmutatni, hogy van egy csomó dolog, amiről
nem tudunk, mert elfordítjuk a fejünket. Például
azt mondjuk, hogy miért nem mennek el dolgozni, hisz koszosak és büdösek, pedig akiket az
utcán látunk, az csak a hajléktalan társadalom
kb. nyolc százaléka! Közel 90 százalékukról, ha
találkozunk velük, nem is feltételezzük, hogy
hajléktalan: van, aki dolgozik, van, aki nem, néha
csak annyiban különböznek tőlünk, „többiektől”, hogy nincs hová hazamenniük. Egy könyv

is megjelent a projekt keretében HajléktaLand
(http://hajlektaland.hu/) címmel, ami olyan,
mint egy útikalauz. Kiderül belőle, hogy működnek a hétköznapjaik, hol tudnak fürödni, mikor
és mit tudnak összeszedni, főzni, és hol van ételosztás.
És mi lesz a darab?
Amikor este kinyit a piac, akkor a hajléktalanok
lesznek a kofák. A filmesek, képzőművészek,
színészek, táncosok nekik fognak statisztálni.
Lesznek jelenetek-életképek, amiket színészek
játszanak, lesznek balladák, melyeket Szabó T.
Anna írt az előadásban résztvevő hajléktalanok-

mar felfedeztem, hogy nem szeretek magamról
beszélni, mert egy idő után sok újat nem tudok
elmondani. De a felkérések jönnek, úgyhogy ezzel valamit kezdeni kell. Ha ott vagy az újságban
meg a tévében, az felelősséggel jár, nem lehet
öncélú, amit képviselsz: pl. fel tudod hívni olyan
dolgokra a figyelmet, ami fontos és érték. Ha hiszek valamiben, akár a színházban, egy előadásban vagy a társulatban, vagy bizonyos szociális
problémákra szeretném felhívni a figyelmet, akkor arról jó beszélni a sajtóban, annak értelmét
látom.
Amikor belevágsz egy darabba vagy karitatív munkába, akkor az mennyire átgondolt
döntés? Mennyire befolyásolnak az intuícióid és az érzelmeid?

ról, és diafilmek, amiket gyerekek rajzoltak meg.
Nekem egy képzőművész csinált egy terepasztalt, és miközben elmesélem Józseffel, hogy
milyen csodálatos volt az a másfél év, amíg egy
telken élt, közben felépítem a terepasztalt. Amikor Márta megmutatta az összeállított anyagot,
én elsírtam magam, mert olyan egyszerű, tiszta
és őszinte volt. A nézők, akik eljönnek, megvásárolhatják ezeket a történeteket.
Ez egyszeri alkalom lesz?
November 7-én mutatjuk be, két előadás is lesz
ezen a napon. A héten forgatunk egy filmet is, az
is része lesz a darabnak.
Foglalkoztatnak a szociális problémák?
Nem tudok elmenni a dolog mellet. Ha elkezdesz valamit csinálni, ami sikeres lesz, és kíváncsiak lesznek rád az emberek, akkor aztán
jönnek a riportok, beszélgetések. Nagyon ha-

Ha beszélek valakivel, rögtön megérzem, hogy
az, amit ő felkínál, számomra minőséget képvisel-e, vagy sem. Érdekes módon még soha nem
tévedtem. Sok olyan munkát dobtam vissza,
amiben volt ugyan pénz, de nem láttam benne
a minőséget. Persze én is pénzből élek, hazugság lenne azt mondani, hogy nem – csak nem
mindenáron. Nem tudok elvállalni olyan dolgot,
amiben nem hiszek.

Magánéletben mennyire befolyásolnak megérzéseid?
Nagyon. Sőt, volt olyan időszak, hogy azt éreztem, elhagyott ez a képességem. Akkor nagyon
nagy bajban voltam. Nem tudtam, merre kell
menni, toporogtam egyhelyben. Katasztrófa volt. Figyeltem és néztem, hogy miért nem
kapok jelet. Aztán rájöttem, az volt a dolgom,
hogy várjak. Alapvetően mindig azt figyelem,
hogy milyen hatással van rám egy adott dolog.
Ha valamiért húz, akkor megpróbálok rájönni,
hogy miért.
Hatéves a fiad, most kezdtétek az iskolát. Nagyon fölborította az életeteket az iskolakezdés?
Az egész nyarunk ebben a lázban telt, füzeteket,
ceruzákat vettünk, készültünk. Azt gondoltam,
el fogunk úszni, mert ugye mindennap leckét
kell írni, nekem meg nincs rendszeres életem.
Az oviban is volt úgy, hogy gyümölcsnap volt, és
én elfelejtettem gyümölcsöt bevinni... De attól,
hogy rendszer van, hogy mindennap meg kell
ugyanazt csinálni, beállt a dolog. Az óvodában
jó volt, mert akkor mentünk be, amikor akartunk, volt, hogy 11-re értünk be, és még akkor
is azt éreztem, hogy meghalok a fáradtságtól.
Ehhez képest az, hogy mindennap fél hétkor fel
kell kelni, rendet teremtett.
A Te munkád mellett nyilván nem könnyű
gyereket nevelni. Mennyire tudnak segíteni
az emberek a környezetedben?
Nekem az anyukám a jobbkezem, nélküle nem
is tudom, mit csinálnék. Ő mindig van. Nem lakik velünk, de mindig lehet rá számítani. Ebből
a szempontból nagyon szerencsés vagyok. Most
is ő ment Misiért, pontosan tudja, mit kell bepakolni, hányra kell menni. Az öcsém is nagyon
sokat segít.

És a volt férjed?
Sanyi (Csányi Sándor színművész) nagyon sokat van Misivel. Ők szerelmesek egymásba. Úgy
néznek ki, mint két tojás. Természetükben is
egyformák, meg kinézetre is. Nagyon jó humoruk van. Leülnek beszélgetni, és az olyan, mint
egy szellemi csörte. Sikítva röhögök rajtuk.
Azt még áruld el, hogyan lettél Aurélia?
Az apukám Aurél. Az anyukám Kornélia.
Az öcsém lett Kornél, én meg Aurélia.
És sosem használtad a neved?
Nagyon sokáig használtam, csak amikor elkezdtem a színházat, rájöttem, hogy így túl hosszú és
sok. Otthon mindenki Liának hív. És most már
nem csak otthon.
Kalmár András

él nélkül mit ér az életünk?
Nem lehet eltekinteni attól, hogy a társadalom mit reprezentál. Ha valakit halálra ítéltek a
görög antikvitásban, nem vágták szét karddal
a fejét, nem szúrták le, nem fojtották meg, hanem adtak neki egy méregpoharat, mondjuk
Szókratésznek, és azt mondták, hogy idd ki
majd hajnalig. Vagyis tiszteletben tartották az
emberi méltóságát, és azt mondták, hogy öld
meg magad, itt a méreg, fájdalom nélkül meghalhatsz, de méltósággal, nem egy zsinegen
függve, és nem úgy, hogy a fejedet levágják.
Az is lehet egy hosszú távú cél, hogy az ember megőrzi élete végéig a méltóságát. Ehhez
megint az kell, hogy a kultúra, amiben élünk,
adjon rá lehetőséget, hogy az emberi méltóságomat megőrizzem, vagyis ne alázzon meg
állandóan. Azt gondolom, hogy a kultúra felgyorsulása a modern technikai társadalomban,
állandóan megalázza az embereket. Azt mondja a fül-orr-gégész barátom, hogy ma szűntem
meg orvosnak lenni. Miért? Mert jön egy néni,
zúg a füle. Mikor mérték meg a vérnyomását?
Hát, van vagy 4-5 éve. Itt egy recept, néni,
méresse meg a vérnyomását, és hozza vissza.
És ekkor szűntem meg orvosnak lenni, mert
nem én mértem meg a vérnyomását. Én csak
fülmester vagyok, és bármilyen fülmester behívható a helyemre. De harmincketten várakoznak kint, nem állhatok neki vérnyomást mérni.
A Sorbán bácsi, aki suszter volt, alkotott egy
cipőt, az az ő személyes produkciója volt. Most
behívok az utcáról egy embert, megnyom egy
zöld gombot, lejön hatszáz talp, megnyomja a
pirosat, kiviszi, kivágja, pontosan tudja, hogy
bárkit behívhatok az utcáról erre a feladatra.
Otthon nem akar már kompromisszumokat

hozni, mert annyit megalázzák a társadalomban azzal, hogy ő egy behelyettesíthető csavar.
Ebbe tönkremegy a kapcsolata, mert nem lehet
úgy élni egy másik emberrel, hogy ne hozzanak
kompromisszumokat.
Társadalmi szinten kollektív elbutulást érzékelek, mert például azt látom, hogy milliókat
lehet zsebre tenni azt állítván, nemcsak itt, de
szerte Európában és a világon is, hogy 2000
évvel ezelőtt indiai beavatottak szárított pálmalevelekre írták ma élő emberek múltját és
jövőjét, tudván, hogy ők 2000 év múlva Indiába jönnek, és megtudhatják. És ezt elhiszik emberek. Ez hogy van? Meghülyült a társadalom?
A másik hasonló példa, hogy egy magyar származású nyuszi kitalálta a flow-t, mert észrevette, hogy a festő, ha egy képet fest, akkor esetleg
úgy elmerül a munkájában, hogy nem eszik,
nem iszik, nem megy WC-re, nem fárad el, hanem megszállottan fest, és ezt elnevezte flownak, áramlatnak. Erre felépül egy pszichológiai
irányzat, a boldogságpszichológia, és mérni
kezdik a nemzetek boldogságát. Nem tudom,
tudják-e, hogy a világon a legboldogabb nemzet Costa Rica, utána Guatemala, Magyarország
a 90. helyen van, de még így is megelőzi boldogságban az Egyesült Államokat, amely a 119.
Ezek után boldogság-tréningeket szerveznek,
mozgalom lesz. Én meg ülök a karosszékemben és azt mondom, Uramisten, egy magyar
származású tudós felfedezte, hogy vannak emberek, akik szeretik azt csinálni, amit csinálnak.
Óriási felismerés, és ebből lesz egy pszichológiai irányzat, a pozitív pszichológia!
Apám fiatalkorában sorba járta a vállalatokat,
eljutott a Magyar Petróleumipar Részvénytársaságig, megtetszett neki, azt mondta, itt én

leszek 30 év múlva a cégvezető. És lett. Sőt,
igazgató lett. Hát van ilyen perspektíva? A leányfalui palacsintás, akinek mondjuk 8 Ft-ba
kerül egy palacsinta, adja 80 Ft-ért. Miért? Mert
nem hiszi, hogy jövőre is palacsintát tud árulni
Leányfalun. Ő egy év alatt akar milliomos lenni,
most rögtön. Az ilyen típusú embereket hívta Ady percemberkéknek. Én meg úgy hívom
őket, hogy a pillanat bulistái. Hol egy szabad
ötvenezer forint, hol egy kiküldetés? Gyorsan
elmarni, most kell, mert nem hiszem, hogy jövőre is még meg tudom tenni azt, amit most
még megtehetek.
A lényeg, hogy ma ez egy valódi probléma, a
tisztesség és a simlisség közötti választás. Akármilyen terveink vannak, itt van egy kérdőjel,
hogy meg tudom-e tisztességesen valósítani,
vagy le kell hozzá züllenem, hogy megvalósítsam.
De nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az
ember az érzelmeit nem tudja akaratlagosan
szabályozni. Ha én azt mondom, hogy elutazom Siófokra és ott majd boldog leszek, ebből
megvalósítható, hogy elmegyek Siófokra, de
hogy ott boldog leszek-e, az nem tőlem függ.
Másik dolog, hogy ad-e lehetőséget a társadalom arra, hogy én becsületes úton gazdag
legyek. Nagy kérdés. A legtöbb telefon, ami
hozzám beérkezik ismeretlenül, hogy Tanár Úr,
nem ismerjük egymást, de a tévében sokszor
láttam. Kérem, mondja meg, hogy neveljem
a gyerekemet? A saját erkölcsi normám szerint, és akkor egy balek lesz belőle, vagy hagyjam, hogy elsimlisedjen, és akkor fel fog törni
anyagilag, de mi nagyon távol fogunk kerülni
egymástól morálisan. Mit tetszik tanácsolni?
Semmit, nem lehet erre mit tanácsolni.

Örkény István: A SZÍNÉSZ HALÁLA

olondgomba
Mikor manapság az emberfia úgy dönt,
hogy kezébe veszi sorsát – különösen egészségügyi kérdésekben –, hát
mondhatom, elemében érzi magát az
infokommunikáció! Nincs az a szakvélemény, orvosi hozzászólás, természetgyógyászi állásfoglalás, no meg sarlatáni kommentálás, amit el ne bírna az
internet; keresésemre számtalan teória,
sőt számos, tizenegymillió-kétszázezer
találat érkezik problémámmal kapcsolatban. Le sem tudom írni…
Ez van, most légy okos, Domokos. Hál’
Istennek Péternek kereszteltek, de azért
mégis, ha baj van, nehezen vágok utat
a tájékoztatás dzsungelében. Jellemem
amúgy is erős hipochonder kényszerkép-

zetekkel bír, nem könnyű hát nékem az
eszmélés! Annál egyszerűbb az eszméletvesztés. Az autodidakta digitális diagnosztizálás megteszi hatását, percek alatt
gyártok le halálos betegség(ek)et fejben,
szívben, lélekben egyaránt.
Mind mennyiségileg, mind minőségében öntudatlan tejtermékfogyasztásom
keltette fel családtagjaimban a gyanút:
itt valami nem stimmel! Ez bizony a
Candida, vagy valamilyen más gombafaj
jelenléte, ókumláljuk hát ki gyorsan, miről is lehet szó! Na nem a szakorvosnál –
hiszen össze még nem estem –, hanem
a mindenható weben. Legyen. Rögtön
ütöm is a kifejezést a keresőbe, humán
érdeklődésemnek köszönhetően imígy
franciásan, Candide. Azonnal érkezik is az
információ (jelzem, mindösszesen négymillió-kilencszázezer találattal), hogy Vol-

taire a felvilágosodás legnagyobb alakja,
s a fennebb említett mű bizony, korszakos alkotás. Nagyhalál “vagy az optimizmus”? (az eredeti mű címe: Candide, vagy
az optimizmus – a szerk.) Ez itt a kérdés,
gondolám magamban, majdan elmerülök a végre helyesen betűzött szócikkben, hogy aztán önnön verejtékemben
lubickolva temessem magam egy hat láb
mély sírgödörbe…
A betegség tizenegy tünete közül kilenc
illik rám, azaz itt a vég! „Remények, Lillák,
Isten véletek” – csak hogy folytassam az
irodalmi hivatkozást! Azonnal végrendelkezem fejben, később ugyanitt saját temetésemről is gondoskodom. Legyen veretes beszéd, tűzoltózenekar, és legalább
egy miniszter omoljon össze, ha teheti.
Mikor itt tartok a végzettervezésben, bolondos kacagás és kétkedés fog el: észnél
vagyok én?
Humorérzék nélkül semmi nincs. Élet se.
Első emlékem Apámról a bölcs kacagás,
valahonnan a hetvenes évek közepéről. Bár
egy velőtrázó káromkodásért sem megy a
szomszédba, de mégis a derű, a ránk mért
sors súlytalan viselése az, amit lélekben,
életvezetésben tanultam tőle. A játékos
szenvedélyt, ami minden drámát kiolt…
A munkanélküliségben, összeomló egzisztenciában, betegségben is kitartó komédiázást, mely minket, gyermekeit is boldog
emberekké varázsolt. És varázsol a mai
napig.
Humorérzék nélkül semmi nincs. Hallgatom
a rémes híreket, az egymásnak feszülő politikusokat, a durva hangnemeket. Nézem a
vicsorgó, félelemmel teli arcokat a buszon,
metrón, villamoson. Érzem a vibráló, pusztító energiát mindenhol. Üvegvékony létezésünk próbáit. Félek.
Ennyire komoly lenne a lét? Nem hiszem.
A művész „Istenit” kíván teremteni, a tudós
molekulákból épít egy új világot, hogy az-

Ma délután az Üllői út egyik mellékutcájában eszméletét vesztve összeesett Zetelaki
Zoltán, a népszerű színművész.
A járókelők bevitték a közeli klinikára, de ott
hiába próbálták a tudomány legújabb vívmányaival – még vastüdővel is – életre kelteni. A jeles színész, hosszú haláltusa után, este
fél hétkor kiszenvedett; tetemét átszállították a Bonctani Intézetbe.
A Lear király esti előadása e tragikus esemény
ellenére is zavartalanul folyt le. Zetelaki késett ugyan egy kicsit, s az első felvonásban
feltűnően fáradtnak látszott (néhol szemlátomást a súgó segítségére szorult), de aztán
egyre jobban magára talált, s a király halálát
már olyan meggyőző erővel jelenítette meg,
hogy nyíltszíni tapsot kapott érte.
Utána hívták vacsorázni, de nem ment. Azt
mondta:
- Ma nehéz napom volt.

tán önmaga vagy mások lerombolják azt,
alkalmazva találmányait. Pedig a planéta
egyszerűen, tán egyszerűbben működik,
mint az egyszeregy. Légy része az egésznek, hagyd működni a rendszert. Ezen tételnek megfelelni emberként csak könnyeden lehet. Nem a könnyeken keresztül…
Úgy döntöttem, megtanulok együtt élni a
gombáimmal, na persze kordában is tartva
őket! Gazdatest vagyok, akár egy sci-fi film
főszereplője, itatom, etetem „testrészeimet” az előírt mértékletességgel, de teljes
kiőrlésű űrhajóim, élőflórás szondáim sorra bombázzák telepeiket. A háziorvosom
meg? A földön fetreng a röhögéstől. Ez
legyen hát a legnagyobb gondunk. Hogy
majd a legnagyobb gondokat is kellő derűvel tudjuk kezelni.

advezér anyai szívvel
Már a telefonban tegez, az olyan ember
közvetlenségével, aki pontosan tudja, kicsoda, vagyis mi dolga a világban.
– Megnézlek? – kérdezi a kórházi folyosón, ahol várom, még mielőtt bemutatkozhatnék. Gyorsan jelzem, hogy nem
beteg vagyok. Dr. Juhász Zsuzsa főorvossal, a Honvéd Kórház Égés-Plasztikai
Osztályának vezetőjével vasárnapi ügyeletében beszélgetek; több részletben,
mert néha kiszalad gyógyítani. Akkor
még egyikünk sem tudja, hogy másnaptól
esélye sem lenne az interjúnknak – mert
percnyi megállás nélkül látja el az ajkai
timföldgyár katasztrófájának sérültjeit.
Amennyire rajta és csapatán áll, orvosolja
a mások bűne-felelőtlensége okozta sebeket. Ez a délelőtt azonban még békés,
ami itt azt jelenti, rengeteg a beteg, de
nem érkezik új, súlyos sérült.
Kizárólag égéseket lát el az égés-plasztikai
osztály?
Nem, mindent, ami a gyógyító – tehát nem esztétikai – plasztikához tartozik: az égés mellett
leginkább felfekvéseket, lábszárfekélyt. Sajnos
ma az egészségügy lát el szociális problémákat, ráadásul a megelőzés is egyre kevésbé működik. A fűtési szezonnal mindig megugrik az
égett betegek száma. Megpróbálják begyújtani
a kályhát, nem megy, öntenek rá benzint, kicsap
a láng. Szociális kérdés megint. Ami még borzasztóbb talán, hogy egyre több a munkahelyi
sérülés. Nincs már rendes munkavédelem; az
ellenőrzés formális. Olyan szerekkel dolgoznak,
amelyeknek nem ismerik a veszélyeit. A Margit

híd felújításánál pl. ólomtartalmú festéket használtak, és ez még állami vállalkozás. De találkoztam olyan céggel, amely szellemileg visszamaradott munkásokat dolgoztatott embertelen
melegben, egy pincében, ahol vasat edzettek. A
betegen, mikor végül behozták komoly égéssel,
nem tudom, hány már gyógyult vasfröccsenést
számoltam meg. Évek óta égett. Rettenetes az
is, hogy hajléktalanokat gyújtanak fel rendszeresen. Nem beszélve az olyan öngyilkosokról,
akik felgyújtják magukat. Én 31 éve vagyok a
szakmában, ’79-ben kezdtem – talán ha kettővel
találkoztam az első tíz évemben. Most havonta
van egy vagy kettő.

Így dinamikus hőcsere indul meg, és ez azokat a
sejteket, amelyek az első pillanatban nem pusztultak el, újra tudja éleszteni. A folyó és a hideg
a lényeg. Tilos bármit a sebre kenni! Sajnos még
mindig sok a tévhit.

A lábadra fröccsent habarás hányadfokúnak
számít? Tehát egy ilyen háztartási baleset mit
okoz?

Aki ilyet tesz, fel akarja hívni valamire a
figyelmet?
Nem, amúgy be se kerül a hírekbe. Hatalmas elkeseredés kell ahhoz, hogy egy ember leöntse
magát 15–20 liter benzinnel. Eldugott helyen.
Nem csak meghalni akar, hanem megsemmisülni, eltűnni a föld színéről. Azt azért tudni kell,
hogy aki túléli, sosem próbálja meg újra. De
felfoghatatlan, hogy valaki maga választja az
irdatlan fájdalmat. Hát, én úgy félek az égéstől,
és csak egyre jobban! Hamvasztani se hagyom
majd magam. Ettől függetlenül minden évben
sikerül megégetnem valamimet otthon. Ezek
háztartási balesetek, egyébként tipikusak és
gyakoriak
Ilyenkor ellátod magad?
Mindig. Múltkor a habarás csúszott a lábamra;
még rotyogott, ami azt jelenti, hogy átégette a
bőröm, elérve a zsírréteget. Az elsősegély ilyen
esetben is kiemelkedően fontos. Minden égés,
sav- vagy lúgmarás elsősegélye, hogy hideg,
folyó víz alá kell tartani minimum 20 percen át.

hitte, hogy csak egy kis égés. Az a baj, hogy a
harmadfok, amit most akarok mondani, az fehér.
A bőr teljesen elhal. Nem látsz rajta semmit, és
nem is fáj annyira, mert az idegek is elölődnek.
De ilyenkor is fontos a hideg folyó víz! Mert láttam már olyat, hogy a szőrtüsző kis hámjai kijöttek, körülnéztek, és elterültek, mint az ültetvény.
A negyedfoknál már ér, ideg, inak, izmok halnak
el, csontig hatol az égés.

Mik az egyes égési fokozatok jellemzői?
Az elsőfokú például a napégés: fájó, piros bőrrel.
Bár az is okozhat másodfokú sérülést, biztos láttál már naptól felhólyagosodott bőrt. A másodfok megosztódik, felületes és mély másodfokra.
Enyhébb esetben is elhalnak a sejtek, hólyagok
keletkeznek, melyek megtelnek vízzel: vérsavóval. A szervezet oltja a tüzet, vizet küld. Ha
a savó kocsonyásabb, akkor mély másodfokról
van szó. Az első fok és a felületes égés spontán
gyógyul, a mély másodfok nem. A laikus inkább
mutassa meg orvosnak a sebet, mint hogy akkor jöjjön, amikor már fekete a bőre, mert ő azt

Az harmadfokú volt. Nem fröccsent, hanem ráfordult a lábos. A zsírosságától tovább sült a lábamon, és adta le a hőt. Az anyagtól sok függ.
De a sérült életkorától is. Minden évvel kevésbé
regenerálódik a szervezet. Számít még a hőfok,
mennyi ideig éri hő a testet, és milyen testtájat
érint. A szemhéj, mondjuk, sokkal érzékenyebb,
mint a talp. Amikor parázson szaladgálnak az
emberek, akkor sokan tényleg nem sérülnek.
Másokat meg idehoznak szétégett talppal.
Múltkor többen kerültek kórházba, mert, mint
kiderült, egy munkahelyi tréningen parázson
kellett járniuk. Ők szellemileg sem voltak rá felkészülve. Mert az is számít. Van, hogy áram hatol
a szervezetbe, és az egyik ember belehal, a villanyszerelők meg, akik megszokták, fogdossák a
220-at. Sok mindent nem tudunk. De akárhogy
felkészül valaki, akkor is megéghet...
Hány százalékos
a beteg?

égéstől

menthetetlen

A 20. század első felében a 20%-os égett már
meghalt. De az intenzív kezelés rengeteget fejlődött, és a legnagyobb csoda, hogy kitalálták
a félvastag bőr átültetését. Hagyunk hámsejtet
az adó területen, így ott is elszaporodik, és ott is,
ahová átvisszük. Rakosgatjuk a máshonnan levett bőröket. Ha a szervezet azt kapja, amit várt,
örül, és befogadja. Az 50%-os égetteken nincs

ges bőr. Nem teljesen pótolja a lágyrész-hiányt,
de 3 hétig ott van, szervül, majd egy rétegét
kicseréljük félvastag bőrre. Gondolhatod, hogy
ezek horribilis összegek, nagyon sokat kell harcolnunk, hogy a betegeink gyógyuljanak. Adósságban országosan második a kórházunk. Ennél
a bizonytalanságnál nincs rosszabb.
A kutatás is belefér még az életedbe?

honnan bőrt levenni, így, mint a neccharisnyát,
rácsozott bőrt teszünk a sebre, hogy itt is,
ott is befoltozza magát. Másfélszeresére nő!
Igazi csoda.
Negyedfokú égésnél, ha már a csont is sérül,
nincs mihez tapasztani a bőrt.
Nincs, de próbálkozunk már lebenyplasztikával. Izmot, ideget is átviszünk egyik testtájról
a másikra. A legutolsó az, amikor kimondjuk a
végtagvesztést. A lényeg, hogy eltávolítsuk az
elhalt részt, de ha maradt valami, azt megmentsük. Minden betegnél külön ki kell találni, mi és
hogyan kerüljön rá. Mindig új haditervre van
szükség. Ezért szebb a rekonstrukciós plasztika,
mint a pusztán esztétikai. Sokkal több a variáció
annál, mint hogy hol legyen egy mellbimbó.

Van már bejelentve egy-két találmányom.
Az utolsó, hogy nagy százalékban megégett
emberek bőrpótlásánál hogyan tenyésszük
magán a seben a bőrt. Jelenleg nem jut időm
kutatni, minden percem ki van számolva. Annyi
orvos hagyta el az országot, hogy aki maradt,
annak nincs megállás. Most is van egy 87%-os
égettem, intenzíven fekszik, egyem meg a szívét. A gázüzemű autóját akarta elindítani. Július
21. óta élünk. Mindig mondom neki, hogy egy
hős, de ha meggyógyul, akkor lesz igazi hős.
A bőr nem csak esőkabát, amit levetünk, hanem
egy szerv: létfontosságú, mint a máj vagy tüdő.
A károsodásának bizonyos százaléka fölött dől
minden: hőháztartás, anyagcsere, immunrendszer, a szervezet homeosztázisa. Ezeket pótolni
úgy, hogy még maradjon is életben a beteg,
stratégiát kíván, és ezt akár percenként módosítani kell az állapotának megfelelően. Ez háború.
Az égett betegnek csak akkor van életben maradási esélye, ha egy kézben van, ami nálunk még
lehetséges. Rettentő fontos az állapotkövetés.
(Egyébként máshol is az lenne.)
Erősen kötődhetnek hozzád a betegek.
Pláne, akiknek az életét mented meg.

A cél is nemesebbnek tűnik.
2000-ben egy 91%-os mélyégett gyerekem maradt életben. 5 hónapon át 21-szer műtöttük.
Sejtet tenyésztettünk neki laboratóriumban, és
halott donorról származó sejtmentes irhát kapott, ami újdonság volt. 3 éve már itthon is létezik – mi csináltuk meg a vizsgálatát – a mestersé-

Ezek életre szóló kapcsolatok. De nem én mentek életet, és nem is gyógyítok, csak segítek életben maradni. Olyan ez, mint a gyereknevelés.
Segíteni kell és hagyni, hogy táguljon a gyerek
világa, ahogy azt is, hogy növekedjen a beteg
bőre. Ha megteremtem a körülményeket a sebgyógyuláshoz, akkor a seb gyógyul. Ránézek

egy sebre, és látom, mit kér. Együtt lélegzem a
sebbel, a beteggel. Ezért nem adom fel akkor
sem, ha már nincs remény, én reménykedem.
Amikor az esélytelenségből gyógyulunk meg, az
az életem legszebb része. Ha elkeserednék, mindig megnézek egy videót – meg is mutatom.
Az a 18 éves gyerekem küldte, aki 91%-ban
megégett, csak az arca meg keze nem; eutanázia
várt volna rá, ha nálunk is bevezetik. Azt hitték,
meghal, túlélte; azt mondták, mozgásképtelen
marad – és egy évvel később, hogy hazament,
így táncolt. Nézd meg, hogy tud, a szívem…
Ez feltölt tíz évre visszamenőleg. De mikor meghal valaki, akiért akár hónapokig küzdöttünk, az
olyan, mintha családtagomat veszíteném el.
Nálad nem válik el szakmai- és magánélet.
Hogy lehet így családi életet élni?
Sehogy. Amikor a férjemmel megismerkedtünk, havi húsz napot ügyeltem. Most, hogy itt
van a nagy égettem, éjszaka is felébredek, és

megoldásokon gondolkodom. A gyerekeim –
huszonéves fiam és lányom van – mondták,
hogy anyu, legalább egy napra menjünk el valahová nyaralni. Nem tudtunk. Aki égéssel dolgozik, annak szenvedélyesen kell gyógyítania,
különben meghalnak a betegei. És ez csapatmunka. A takarítónő éppúgy része, aki úgy takarít, hogy ne történjen fertőzés, mint a műtősök,
ápolók vagy az infektológus.
Soha nem jelentkeztek a – most bizarr szó –
kiégés tünetei?
Azt mondtam, akkor hagyom abba a szakmát
és megyek el pedikűrösnek, mikor először azt
érzem: „jaj, már megint egy beteg”. De erre nem
volt példa. Válthattam volna esztétikai plasztikára, jobban keresnék. De nem tudtam. Amikor
pár hónapig nem gyógyítottam, azon kaptam
magam, hogy megszólítok az utcán embereket,
akiken látom, hogy megégették magukat.

Elköltözöm!
Már csak 22 év van hátra, és miénk a lakásunk!
Juhéjj! Mondhatnám, de nem mondom,
mert mi a fenének fizetek én egy lakást 22
éven keresztül? Ráadásul nem egy saját ház,
nincs egy kert, nincs egy kis dolgozószobám,
van viszont 25 kedves lakótársunk, akikkel
időről-időre egyeztetnünk kell mindenben.
Kedves emberek egytől-egyig, vannak köztük családok gyerekkel, tehát még játszótárs
is akad, de egyre gyakrabban azon vagyok,
hogy kell egy hely, ahol csak én vagyok a családommal, és ha nem akarok, akkor nem kell
kommunikálnom más emberekkel.
Nézzük, mi lehetne a megoldás: egy kisváros,
esetleg egy község, ahol van egy házunk kis
kerttel. Pont akkorával, amekkorát rendben
lehet tartani. A kiskertben hinta, homokozó,
plusz egy kis veteményes, amiben megterem a répa, paradicsom, retek, petrezselyem,
miegymás. Pont annyi, amennyi nekünk kell.
A szomszéddal kialakított jó viszony miatt
minden hónapban vásárolhatok háztájit,
télen tölthetünk saját kolbászt, van házi
tej, sajt és mi szem-szájnak ingere. A közeli
nagyvárosba járnak a gyermekeim iskolába,
ahol mindenkit ismerek látásból, havonta
koncertezhetek, és nem kérek pénzt, csak
cserébe annyit, hogy az önkormányzat adjon
kedvezményt a közüzemi díjakból. Csodás!
Na de mi a valóság? Egy nagyváros, amiben
a zaj elviselhetetlen, közlekedni képtelenség, tervezni nem lehet semmit, hiszen nem
tudhatom, hogy éppen felújítanak-e valamit,
esetleg rendezvény miatt forgalomkorlátozás van, esetleg csak kint felejtették a múlt
hétről a terelőtáblákat, vagy csak egyszerűen
dugó van.
Nyolc hete nem kések el a suliból délután. Ez
az én esetemben nagy szám. Akik folyamatosan olvassák az írásainkat, azoknak nem
kell bemutassam az idővel és a határidőkkel

folytatott dzsungelharcomat. Az első megállapításomat mondjuk annyi tompítja, hogy
hetente 1, azaz egy napot kell nekem megoldani, amikor is Bencét fél hatra viszem hegedűórára, ezért ötre a suli előtt kell legyek.
Ez idáig tehát büszkén kijelenthetem, hogy
ez nyolcszor sikerült.
A nagyok már önállóan közlekednek, tömegközlekedéssel. Bence sulijában megoldott a
biciklitárolás, ezért – ha tehetjük – mindennap kerékpárral járunk. Én egész nyáron két
keréken jártam a munkába, és szuper volt.
Szeptember elsején azonban eljött a vég. A
város újra megtelt, és lényegében lehetetlen közlekedni. Én nem vagyok az a bicajos,
aki az autók között halált megvető bátorsággal, kamikáze módjára előzget a dugóban, betartom a szabályokat. Szabályos
közlekedőként viszont kijelenthetem,
hogy Magyarország
Fővárosa megtelt. Ezen nincs
mit
ragozni,
egész
egyszerűen
tele
van, autóssal,
gyalogossal,
mindenkivel,
és ami furcsa,
hogy
minden
napszakban.
Nem értem, az
emberek
nem
dolgoznak? Vagy
az a lényeg, hogy
valaki mindig dolgozik, azért, hogy
legyen hely az utcán annak, aki éppen nem dolgozik,
vagy mi van?

Elköltözöl?!
Valóban kiakasztó néha ékes fővárosunk,
de akkor sem tudom a megoldást drága
férjem hetente jelentkező kiborulására,
miszerint itt lehetetlen élni, a lakás kicsi,
a szomszéd hangos, a város járhatatlan, a
sarkon kapható zöldség biztos génkezelt, a
hentesnél vett hús ehetetlen, és egyébként
minden gyerekünk iskolájában és pedagógusaiban lehet hibát találni, és szerinte az
egyetlen megoldás a költözés. Néha ezt
még tetézni is tudja a saját kertben termesztett bioélelmiszer, az általam készített
kecskesajt, vagy a kicsik otthoni oktatásának megemlítésével…
Senki ne higgye, hogy nem tartom én
is idillinek a vázolt életmódot, én is
imádom az édesanyámnál frissen
szedett zöldbabot vagy sárgarépát, de láttam
nagymamámat
és az Ő veteményesés
gyümölcsöskertjét, látom
most
anyu
tizedakkora
érdi
kertjét,
és hihetetlen
meló fekszik
benne folyamatosan. A mi
„kis” családunkban így is pengeélen táncol
az időbeosztás,
óriási szervezés
kell, hogy mindenki mindig
ott legyen, ahol

éppen órája, vagy dolga van, hogy mindennap tudjak meleg ételt tenni a hétfős étkezőasztalra, és nem utolsósorban, mind az öt
gyerkőcre tudjunk időt szánni, legyen tanulás, játék, nyugalom; és nekem rettentően
fontos az is, hogy maradjon még néhány
óra, vagy csak néhány perc házasságunk
kettősére is.
Ki kell mondanom: a jelen élethelyzetünk
igazi városi életmódot kíván, és tudom,
hogy reménytelen hitelt fizetni egy fél életen át, de legalább olyan lakásért fizetünk,
ami szuper helyen van, kertvárosi utca a
belvárostól néhány megállóra, ahol tényleg
el tud menni hétéves Bence fiam bicajjal a
közeli suliba, ahol a lányokat még sötétedéskor is le merem engedni a sarki boltba,
vagy ahova tizenhat és fél éves nagyfiam is
haza tud jönni egy hosszúra nyúlt buliból
éjszakai járattal. A kertünkben van hinta,
csúszda, homokozó, és kétéves kisfiam korosztályából jó pár játszótárs, kedves, hasonló problémákkal küzdő anyákkal. Egyszóval
én szeretem. Nem élnék túl mostanában
egy költözést vagy egy építkezést, vagy
több órás autókázást az új iskolákba és a zeneórákra, táncpróbákra, szupermarketbe,
illetve Apa fővárosi munkahelyére, hiszen
ha látni akarjuk még alvásidő előtt, el kéne
menni érte, ahogy néha mostanság is megtesszük. Fogalmam sincs, mikor maradna
időm veteményezni, locsolni, metszeni, leszedni-eltenni, füvet nyírni, havat lapátolni
vagy sajtot gyártani! Azt nem is említem,
hogy ez az egész logisztika nem is működne egy autóval, arról nem is beszélve, hogy
lassan én is mennék dolgozni, és ugyebár a
szüléskísérés nem jár túl kiszámítható időbeosztással. Kíváncsi lennék, hogyan tervezi drága férjem mindezt, több tíz–húsz kilométerre Budapesttől, öt gyerekkel…

giámat. Elengedhetetlen a napi sport és a
kőkemény jógaedzések. Mindez fiatalon
tartja a testet-lelket, a sok, folyamatos tanulás pedig a szellemet.
Illényi Katicával októberi számunkban
beszélgettünk a bikram-jógáról. Most
gyerekkoráról és az egészséges életmódról kérdeztük.
Nagyon hamar hegedűt fogtál a kezedbe. Érezted valaha, hogy ez egy kényszer,
aminek meg kell felelni?
Gyerekkoromban nagyon szigorúak voltak a
szüleim, és ez bizony nehéz volt, mert addig
semmi más nem jöhetett szóba, amíg nem
volt meg a napi 3–4 óra gyakorlás. Szívesebben rohangáltam volna a többiekkel, de
nem lehetett. A gyerekkor sok lemondással
járt. Természetes, hogy próbáltam lázadozni,
de tudtam mindig, hogy itt nem én döntök,
ellenkezésnek nem volt helye.
Édesapád mit gondol arról, hogy nem a
„klasszikus” zenészkarriert választottad?
Mindig azt mondta,
hogy az egyetemet
el kell végezni, legyen diplomám,
utána azt csinálok,
amit akarok. S ez
így is lett. Szerette, amit csinálok,
nyitott volt az új
műfajokra,
mindenben tudott segíteni, még felnőttkoromban is.

Különös utat jártál be a hegedűtől a
táncig – miért érezted szükségét, hogy ne
„csak” zenész legyél, hanem annál több?
Szűknek éreztem a komolyzene határait,
egész lényemmel akartam a közönséghez szólni. Mindig örökmozgó kisgyerek
voltam, s ez a nyughatatlanság és szabadságvágy a mai napig elkísér. Ezer dolog
érdekelt a hegedülés mellett, így az ének,
a tánc is, a színjátszás és a szórakoztatás,
végül, nem utolsósorban a tudás átadása
is, a tanítás. Egyik vágyam hozta a másikat. Kifogyhatatlan bennem a tudásvágy,
ennek köszönhető, hogy annyi mindent
kipróbáltam pályafutásom során, és örömömet lelhetem és lelem bennük mind a
mai napig. Ki tudja, hogy milyen új álmok
várnak még rám?
Nemcsak jógázol, de a táplálkozással
kapcsolatban is komoly elveket vallasz.
Egészségesebbnek érzed magad ettől?
Mindenképpen. Nem fogyasztok húst,
sajtot és tejtermékeket. Komoly bőrproblémáim voltak, de az állati fehérjék elhagyásával rendbejött a szervezetem. Ezenkívül
nem iszom alkoholt, nem dohányzom,
nem kávézom. Szükségem van az energiáimra, mert mindig komoly erőpróba egyegy nagy koncertemre a felkészülés. Pontosan ismernem kell a fizikumom, a testem
és az idegrendszerem működését ahhoz,
hogy tudatosan be tudjam osztani az ener-

A testvéreiddel lépsz fel decemberben,
akik a világ más-más pontján élnek.
Hogyan próbáltok? Miben más a családtagjaiddal zenélni?
Sokkal nagyobb kedvem van most ehhez
a koncerthez, mint bármelyikhez idáig,
hiszen a testvéreimről van szó. Természetesen más a lelki
töltése egy családi
muzsikálásnak. A
bátyám, Ferenc, az
Egyesült Államokból jön haza, ahol
a Houstoni Szimfonikusok elsőhegedűse. Anikó, a
húgom, Svájcban
él, ő a Winterthuri
Stadtorchester
szólamvezető
csellistája.
Öcsém,
Illényi Csaba, a Bécsi
Zeneakadémián diplomázott hegedűművész. Nyáron
itthon voltunk mind a négyen, együtt nyaraltunk, és összeállítottuk közösen a műsort. Azóta rendszeresen küldöm nekik
a megírt kottákat, mindenkinek a maga
szólamát. Napi kapcsolatban vagyunk egymással az internet jóvoltából. Hamarosan
még össze is játsszuk a darabokat a neten
keresztül. A koncert december 4-én lesz, a
Művészetek Palotájában, előtte 10 nappal
viszont mindenki megérkezik, és akkor fogunk végleg összecsiszolódni.

Mi fogott meg az operett műfajában?
18 éves koromig a komolyzenén kívül igazából
nem is ismertem más műfajt. Amikor az első
operettelőadásban részt vettem – akkor még zenekarban hegedültem –, olyan erővel hatott rám
ez a vidám műfaj, hogy teljesen megváltoztatta
az életemet. Akkor határoztam el, hogy muszáj
énekelnem. Gyönyörű ruhák, díszletek, szerelem,
happy end, csodálatos zenék, és mindenki szép,
mindenki udvarias! Ez így együtt egy igazi mesevilág volt számomra. Vágyhat ennél többre egy
18 éves fiatal lány?
Azóta persze nagyon sok minden történt, és
ahogy az évek engem is sok mindenben megváltoztattak, úgy az előadott műfajok és a repertoárom is átalakult. Ma már komolyzenét vagy jazzt
játszom, sanzont, tangót, spirituálékat adok elő,
és közben még mindig a szerelemről énekelek…
Örömmel válogathatok megannyi, csodálatos
zenei műfaj között.
Zimre Zsuzsa

Mire kell odafigyelnie egy kontaktlencse-viselőnek a hidegebb hónapokban?

szi szemmel
A hideg őszi-téli időjárásban is figyelnünk
kell szemünk egészségére. Arról, hogy ilyenkor milyen veszélyek leselkednek a legfontosabb érzékszervünkre, és hogy ezek ellen mit
tehetünk, Dr. Feminger Andrea szemész szakorvost kérdeztük.
Milyen szembetegségek
tipikusan ősszel?

jelentkezhetnek

A fő gondot ősszel a kötőhártya-gyulladások jelentik, amelyek lehetnek allergiás, vagy fertőzéses
eredetűek. Allergia esetén a pollenek ugyanúgy
izgatják a szem kötőhártyáját, mint a többi nyálkahártyánkat, és emiatt a szem viszket, bepirosodik és könnyezik. Nyár végén, kora ősszel a legnagyobb gondot a parlagfű okozza.
A fertőzéses kötőhártya-gyulladást okozhatja
vírusos vagy bakteriális fertőzés. A vírus okozta
gyulladás gyakran jár együtt felső légúti megbetegedésekkel.
A kötőhártya (conjunctiva) a szem elülső felszínének egy részét borító vékony nyálkahártyaréteg.
Gyulladásakor a szem bepirosodik és váladékos
lehet. A kötőhártyában sok ér található, ám ezek
normális esetben nem látszódnak. Gyulladás esetén az erek kitágulnak és láthatóvá válnak, ettől
tűnik a szem pirosnak. A gyulladás a szemhéjat és

a szaruhártyát is érintheti. A beteg égő, szúró,
viszkető, kellemetlen érzésről, idegentest-érzésről panaszkodik, a szem ilyenkor érzékenyebb
lehet a fényre, és váladékozás is előfordulhat,
amely homályos látást okozhat.
Vírusos kötőhártya-gyulladás esetén a váladék
inkább színtelen, vízszerű, míg a baktériumok
okozta váladék sárgás, tapadós. Allergia esetén
fehéres, tapadós a váladék.
Hogyan kezelhetjük ezeket a betegségeket?
A szezonális allergiát a szakorvos által felírt
antihisztamin-tartalmú szemcseppekkel kezelhetjük. Fontos, hogy betartsuk a javasolt adagolást.
Vírusos kötőhártya-gyulladást okozó vírusok
ellen gyógyszerek, cseppek nincsenek, a felső
légúti fertőzés lezajlása után a szembetegség
is elmúlik. Az ilyen megbetegedés esetén csakúgy, mint az allergiás esetekben, a kellemetlen
tünetek hideg borogatással és érösszehúzó
cseppekkel enyhíthetőek, antibiotikum-cseppet
ilyenkor a bakteriális felülfertőzés megelőzése
miatt adunk.
Bakteriális fertőzéskor ideális esetben a váladékból kitenyésztett baktérium érzékenysége alapján megválasztott antibiotikum-cseppet vagy
kenőcsöt alkalmazunk. A tenyésztésre nem mindig van lehetőség, ilyenkor úgynevezett széles
spektrumú, vagy a leggyakrabban előforduló
kórokozók elleni cseppet használjuk.
A kötőhártya-gyulladás fertőző betegség, ezért
fontos a higiéniai szabályok betartása. A kötőhártya-gyulladásban szenvedő gyereket lehetőleg ne vigyük iskolába, óvodába, hogy ne fertőzzön meg másokat. Ne érjünk kézzel a gyulladt
szemhez, ne dörzsöljük, kezelések előtt és után
pedig mossunk kezet. Semmiképpen se sminkeljük magunkat, amíg a betegség el nem múlik, a kontaktlencse viselését pedig feltétlenül fel
kell függeszteni.

A hideg időjárás alapvetően nem befolyásolja a
kontaktlencse viselését, sőt, a hidegben kevésbé
párolog a lencsét borító könnyréteg, és emiatt
lassabban szárad ki a szem. Viszont az erős szél
miatt bepirosodhat, könnyezhet az ember szeme, akár visel kontaktlencsét, akár nem. Ez ellen
sajnos, nem védekezhetünk, ilyenkor a szemüvegesek vannak előnyben.
A hideg évszakokban is ki vagyunk téve
UV-sugárzásnak?
Ősszel és télen a felhős, borús időben kevesebb
UV-sugárzás éri el a földet, ezért a szem nincs
kitéve akkora veszélynek, mint nyáron, ám ez
csalóka lehet, ugyanis a szűrt fényben is van UVsugárzás.
Télen érdemes odafigyelni arra, hogy a szabadban történő sportoláskor (síelés, túrázás) megfelelő napszemüveget viseljünk, ugyanis a hó,
akárcsak a víz, az UV-sugárzás 80 százalékát viszszaveri. Emellett azt is számításban kell vennünk,
hogy a hegyekben az ultraibolya sugárzás 300
méterenként 5 százalékkal erősödik, és úgynevezett hóvakságot okozhat. Ennél a rendkívül
kellemetlen, nagy fájdalommal járó állapotnál a
szem szaruhártyája gyakorlatilag „leég”, a szemhéjak vörösek és duzzadtak lesznek, a szem fényérzékennyé válik. Bár a tünetek hamar, akár egy
nap alatt elmúlhatnak, érdemes őket megelőzni,
mégpedig olyan napszemüveggel, amelynek oldalsó része is van, mely megakadályozza az oldalirányból érkező sugarak bejutását.
Károsíthatja-e a szemünket a hideg évszakokban divatos szoláriumozás?
Mivel a szolárium csövei is UV-sugarakat
bocsájtanak ki, hatásuk nagyban megegyezik a
napsütésével. Ezért a szoláriumban mindenképpen viseljünk védőszemüveget, a kontaktlencsét
pedig lehetőleg vegyük ki. A legjobb és legegyszerűbb megoldás viszont az, ha egész egyszerűen csukva tartjuk a szemünket.
Ilyen időben már kevés szórakozóhelynek
vagy étteremnek van nyitott része, és a dohányzó közönség a négy fal közé szorul.
Ahol viszont nincs megfelelő szellőztetés,

hamar összegyűlik a dohányfüst, ami irritálja a
szemet. Okozhat-e ez komolyabb gondot?
Van, aki allergiás a dohányfüstre, de allergia nélkül
is okozhat a dohányfüst szemvörösödést és könynyezést. A kontaktlencse pedig a dohányfüst okozta kiszáradás miatt kényelmetlenné válhat.
Mivel kezelhetjük a bepirosodott szemet?
A kezelés attól függ, mi okozza a szemvörösséget.
Az allergiás és fertőzéses gyulladások kezeléséről
már esett szó. A kötőhártya vérbőségét a könnytermelés mennyiségi és minőségi megváltozása is
okozhatja, ilyenkor a betegnek „száraz szem panaszai” vannak. Ilyen esetekben a műkönnyek enyhíthetik vagy megszüntethetik a panaszokat. Számos
ilyen csepp létezik, használatukról mindenképpen
érdemes kikérni a szemorvos véleményét.
Kontaktlencse-viselés kapcsán is előfordulhat a
szem bepirosodása, ezt okozhatja például a légkondicionálás, fűtés, többórás számítógép használat (ilyenkor az ember kevesebbet pislog, ettől
hamarabb szárad ki a kontaktlencse).
Sokan ilyen esetekben is érösszehúzó cseppeket
használnak, mert azok megszüntetik a szem vörösségét, de ez csak tüneti, és nem oki kezelés.
Az ilyen cseppek hosszú távú használata nem javasolt, mert egy idő után épp az ellenkező hatást
érhetjük el velük.
Szempirosság esetén, mint minden kóros állapotnál, feltétlenül oki kezelésre van szükség.
Varga Julis

gombás megbetegedésekről
Napjainkban a gombás megbetegedések
szinte népbetegségnek számítanak. Életmódunknak köszönhetően felütötték fejüket, és
ha már megjelentek, nehéz őket kipusztítani. Legtöbben a körömgombával találkoztak
életükben, de nem csekély azok száma sem,
akik a bőrükön veszik észre a kis élősködők
okozta elváltozásokat. Ön tudja, mi okozza a
„gombát”? És hogy létezik olcsó „csodaszer”
a bajra? Dr. Kárpátiné Dr. Gangl Teréz, az
Aranykígyó Gyógyszertár vezetője válaszolt
kérdéseinkre.
A kutatók először 1940 táján figyeltek fel arra,
hogy a frissen felfedezett antibiotikumok szedése után egyesek megbetegedtek. A betegek
vizsgálata során kiderült, hogy a bajokért a gombák a felelősek. A gombák egy része állandóan
jelen van a szervezetünkben, a problémát az
elszaporodásuk okozza. Ennek alapján kétfajta
típust különböztetünk meg. Lokális, azaz helyi,
és szisztémás, azaz az egész szervezetet érintő
megbetegedésről beszélhetünk.
A lokális fertőzésekkel a környezetünkben élő
kórokozók révén találkozhatunk, de csak akkor,
ha az immunrendszerünk nem működik megfelelően. A helyi kezelés krémekkel, oldatokkal,
vagy gyógyszappannal történik.
Ha az orvos szisztémás fertőzést állapított meg,
akkor sajnos belsőleg, gyógyszeresen is kell kezelni magunkat.
El lehet-e kerülni a gombás megbetegedéseket?
A száraz bőr szinte népbetegség lett. Az emberek egy része túlzásba viszi a tisztálkodást, mely
során a bőr savköpenye sérül, és nem tudja ellátni védelmi feladatait. A nők közül sokan nem haj-

landók gumikesztyűt húzni a mosogatáshoz, takarításhoz, pedig a hatékony, de agresszív szerek
nagyon szárítják a bőrt. A száraz, védtelen bőrön
aztán pillanatok alatt megtelepszenek a gombák, vagy az ekcémát okozó baktériumok. Ezért
ajánlom mindenkinek, hogy kenje be valamivel
a kezét. Nem kell drága krémekre gondolni, elég
egy egyszerűbb kézkrém is.
Nem tudom, maga hogy van vele, de én hiszek a természetes dolgok gyógyító erejében. A gomba esetében érdemes ilyesmivel
kísérletezni, vagy csak a modern készítmények segítenek?
Nem, vannak jól bevált patikaszerek,
amik még olcsók is. A frissen kialakult
bőrgombára csodás a jódtinktúra,
akár egy egyszeri beecsetelés
teljes gyógyulást hozhat, és
mindössze 100 forintos tételt
jelent. A néhány éve feltűnt
grape-fruitmag-olaj vagy
a teafaolaj szintén segíthet, illetve nagyon jó a
propolisz hatása. Érdemes
a gyógyszerésztől megkérdezni, van-e a patikában hatékony háziszer.
Kis túlzással a tv-ben csak
gombaellenes készítményeket reklámoznak. Melyiknek higgyünk?
Sok vásárló úgy jön be
hozzám, hogy „tudja, amit
a reklámban láttam, azt a
piros-fehéret szeretném”, és
azt várják, hogy nekiálljak

találgatni. Nem szeretem ezt, mindig azt mondom a hozzám fordulóknak, hogy mondják el
a tüneteket, és az alapján keressük meg a számukra megfelelő szert. Mert hiába múlik el a betegség egy nap alatt a reklámban, ha neki más
hatóanyagú szerre van szüksége. Megveszi, a
gyógyszer nem hat, és engem okol érte. Ugyanakkor hálás vagyok, mert a reklámok ráirányítják
a figyelmet a megbetegedésekre. Sokan csak
miután megnézték, gondolkodnak el, hogy „jé,
ez nem normális, ami nekem itt a kezemen van”,
és mennek el a gyógyszertárba. Ezért is szoktam
megkérni a vásárlót, mutassa meg, mi az, amit ő
gombás megbetegedésnek gondol. Mert a gombát össze lehet keverni a bakteriális fertőzésekkel és az ekcémával is akár. Ha pedig úgy ítélem
meg, akkor rögtön a háziorvoshoz irányítom.
Apropó, mennyi idő után hagyjam abba az önkezelést, és forduljak
szakemberhez?
Egy gyógyszerésznek mindig érdemes
megmutatni vagy legalább
leírni a tüneteket. Egy hét–
tíz nap után már látszania
kell, hogy eredményes
volt-e a kezelés. Ha nem,
akkor irány az orvos.
Adódik a kérdés: meddig tart, míg a gombából meggyógyul az
ember?
Sajnos, főleg a körömgombáknál, ez egy hoszszan elhúzódó folyamat
lehet. A nagylábujj körme
több mint 6 hónap alatt
nő le. És amíg a fertőzött
rész nem nő le teljesen,
nem vagyunk egészségesek.
Így ebben az esetben a teljes

gyógyu-lás fél évet is igénybe vehet. A bőrnél
2–6 hét a gyógyulási idő, és oda kell figyelni,
hogy hiába nincsenek már tünetek, a visszafertőzés még lehetséges, így mindig rá kell számolni a
kezelésre további két hetet. A külső kezelés nem
jár mellékhatásokkal, a belső kezelésnél azonban tilos az öngyógyítás, mert a rosszul megválasztott gyógyszer mellékhatásokat okoz.
Meg lehet előzni a gombát – azon kívül, hogy
papucsot húzok az uszodában –, vagy egyszer biztos, hogy elkapja az ember?
Van rá esély, de a megelőzéssel csökkenteni lehet a megbetegedés valószínűségét. A túlzott
mosakodás elkerülésével, a bőr megfelelő hidratálásával és jól működő immunrendszerrel kisebb az esély a megbetegedésre. Ha valakinek
szisztémás gombája van, mindig szoktam javasolni valamilyen immunerősítőt, hogy ezzel is
támogassuk a szervezet öngyógyító folyamatait.
A cukorbetegek, anyagcserezavarral küzdők, a
hormonkészítményeket fogyasztók, sőt a szteroidos kezelésben részesült emberek is érzékenyebbek lehetnek a gombákra.
Nem beszéltünk még a szinte „divattá” vált
Candidáról. Teától a diétáig ajánlanak rá mindent. De honnan lehet tudni, hogy az ember
candidás, hisz annyi tünetet tulajdonítanak
neki, hogy ez alapján mindenki fertőzött.
Igen, én is tapasztalom ezt, sokan érdeklődnek
a kezelésről nálam. A Candida albicans ott van
a szervezetünkben, nem okoz gondot, csak ha
túlzottan elszaporodik. Leghatékonyabban a
vérből mutatható ki, de a mikroszkópos vizsgálat is bevált, illetve a hosszabb időt igénybe vevő
tenyésztés is. Lehet kapni házitesztet, mely egy
csepp vérből megmondja, hogy érint-e minket
a megbetegedés. Ha igen, akkor irány az orvos,
hogy személyre szabott kezelést kaphassunk.
Zimre Zsuzsa

z ablak a lakás szeme…
Idén, a korán érkezett, esős őszben alig
vártam már, hogy végre kitárhassam az
ablakokat – és lemoshassam őket mielőtt
az ólmos szürke tél beköszönt. Az ablak
a lakás szeme – eljött hát a szemkörnyékápolás ideje! Huzatfogók, fűszernövények és kiállítás az ablakban.
Százéves házunkban a nyílászárók története is régre nyúlik vissza: nagy részük –
huzatosan bár, de – őrzi az eredeti, szép
faragott keretet és rézkilincset, az egyik
szobában viszont a hatvanas éveket idéző
egyszerű, alumíniumkilincses dupla ablak
néz a folyosóra. Ez annyira kirí a többi közül – sosem szerettem –, hogy csak a sokadik ablakpucolós szétcsavarozásnál jöttem rá, micsoda folyosói vitrinnel áldott
meg a sors!
Nem is kerülhetne méltóbb helyre a tengerparti gyűjteményünk, a vásárfia mini
kerámiakorsók és egyéb csecsebecséink.
Minden ablakmosásnál új tárlatot rendezek be ezekből az apró, lapos kincsekből,
melyet a körfolyosón elhaladók, és a szoba lakói is élvezhetnek.

Legegyszerűbb a bolti, méretre vágott
ablakszivacsot beszerezni, ezért újabban
azokat próbálom megbűvölni.
Leggyorsabb megoldás szép végeredménnyel, ha bevonjuk (vagy egyszerűen
csak betekerjük) őket sötétítőfüggönyvagy kárpitmaradékkal, használaton kívüli kendővel, sállal vagy bármilyen szép
anyagmaradékkal, ami a kezünk ügyébe
kerül, és illik a szobánkhoz.

Tipp: Kevés gyurmaragasztóval érdemes
rögzíteni a tárgyakat, hogy a helyükön maradjanak, míg össze nem csavarozod az ablakokat.
Ilyenkor, az őszi ablakmosáskor költöznek
a konyhaablak ládáiból a két ablakszárny
közé a gyakran használt fűszernövények:

szép, vízálló tálkát nyertem, melyek éppen elférnek a két ablak között a párkányon.
Miután a folyosói fronttal végeztem, jöhetnek a huzatos szobák. Szigetelés ide
vagy oda, befúj a szél a százéves ablakok
alatt, kell az ablakpárna, avagy huzatfogó.
Sokszor kacérkodom az ötlettel, hogy a
rengeteg plüssjátékból, amiktől nincs szívünk megválni, egymáshoz kötözök egy
ablakhossznyit – így szem előtt vannak,
kevésbé porosodnak, és a moly sem találja meg őket. Csak hát fáznának szegények…

nagyon szeretem, ha főzéskor van kéznél
friss bazsalikom, menta, rozmaring és zsálya. A fűtött konyhában melegük lenne,
a két ablak közti hűvös, párás rekeszben
viszont egészen kivirulnak télen.
A cserepek alá találnom kellett valami alkalmatos méretű edényt, ami elfér a nem
túl tágas helyen, és több növényt is be
tud fogadni, hogy szellőztetéskor egyszerű legyen a párkány kiürítése, és a locsolás után kényelmesen tocsoghassanak a
fűszerek.
A jó öreg műanyag fagyisdoboz lett a
megoldás a gyerekek nem kis örömére,
akik buzgón segítettek a kiürítésben. Ezeket ragasztólakk segítségével bevontam
csomagolópapír csíkokkal, így többféle

Tipp: A burkolat két végét kösd el, mint a
szaloncukrot, mutatós zsinórral vagy szalaggal.
Játékosabb ablakpárnák is készülhetnek a
bolti szivacsból. A csigás ablakpárna alapja egy termovelúrral bevont ablakszivacs.
Erre varrtam rá a „csigaházakat”, a csíkos
pólóanyaggal bevont, feltekert szivacsdarabokat. A csigák nagy szemei kör alakú
termovelúrok (kb. 8cm átmérőjű), melyeket fércöltéssel körbeöltögettem, megtömtem flízzel és behúztam, majd az alapra varrtam. A szarvak termovelúrból varrt,
kitömött hurkák, melyeken az előzőhöz
hasonlóan készített szemek ágaskodnak.
Szájnak szaténszalagokat varrtam fel.

Tipp: A termovelúr remek anyag, puha
és rugalmas, könnyen alakítható és nem
foszlik, ezért nem kell szegni, bátran bele
lehet vágni!
A gyerekszobában megvan még a rég
gyártott kedvenc, a Janus-arcú ablakpárna: ha akarjuk, bohóc, ha akarjuk
kislány, a szemközti ház pedig azt látja,
amit mi épp nem akarunk. Két, régi harisnyákkal-zoknikkal kitömött hurkából
van a lába és a teste, a nadrág kantára
tartja őket össze, így a baba-bohóc bármelyik ablakszárnyon ki-be tud nézni.
A hóemberek teste egy szivacshulladékkal kitömött termovelúr cső. Azért
nem az ablakszivacsot használtam eh-

hez, mert tapasztalatom szerint felkunkorodik, mikor részekre akarja osztani
az ember. Erős madzaggal elkötve elválasztottam a hóembereket egymástól.
Mindegyik egyéniség: a fejeket különböző átmérőjű, kör alakú termovelúrból
alakítottam ki. Varrtam rájuk kezet, lábat,
gombokat, sálat kaptak meg fülmelegítőt
– engedd szabadjára nyugodtan a fantáziádat!

Ha részletesebben érdekel valamelyik
megoldás, vagy új ötleted van, de nem
tudod, hogy kezdj hozzá, írd meg a
szimpatika.hu oldalon – ha tudok, segítek!!!

yógyszerészek a Földért
Tudja Ön, mi történik a patikában leadott
vényével? Hogy hová rakják a gyógyszerészek a patikai hulladékot? Miért adnak
egyes gyógyszertárakban papírzacskót a
nejlon helyett?
A Gyógyszerészek a Földért Alapítvány
nyolc éve azon dolgozik, hogy megmutassa: egy gyógyszertár is lehet környezetvédő.
Horváth Péterné hívta életre néhány gyógyszerész társával az alapítványt, elhatározva, hogy
nemcsak saját portáján tesz rendet, hanem
megpróbál segítséget nyújtani ebben a többi
patikatulajdonosnak is.

A 2002-ben alakult szervezet többrétű tevékenységet végez. Az egyik imponáló dolog,
amit elértek az, hogy a patikában keletkező
hulladékot szelektíven válogatva elszállítják,
és azt újrahasznosítják. Gondoljunk csak bele,
mennyi dobozt, papírt és egyéb hulladékot
termel egy patika! Ez kerülhetne a kommunális
hulladékba is (a veszélyes hulladékot külön cég
gyűjti össze, a törvényi szabályozásnak megfelelően), de mindenki jobban jár, ha ezeket
újra feldolgozzák. Így lesz a régi vényekből újra
papír, és a műanyag palackok is újjáalakulnak.
Az ötlet a következő: a papírhulladékokat a
gyógyszer-nagykereskedő cég szállítja el visszfuvarként, a raktárakban konténerekbe kerül,
innen a hulladékhasznosító cég viszi a papírgyárba. Az alapítvány pénzt kap ezért, melyből
többek közt az Év Környezetvédő Gyógyszertára címmel kitüntetett patikát is jutalmazzák.
Bár a tavalyi válság hatott a papíriparra is, ezáltal a felvásárlás gyakorlatilag megszűnt, Horváth Péterné, a kuratórium elnöke reménykedik abban, hogy a jól bevált szisztéma továbbra
is tud működni. A vényekkel hasonló dolog történik. A személyes adatokat is tartalmazó papírokat három évig kötelező megőrizni, ezután
megsemmisítésüket a bizalmas dokumentumokra vonatkozó szabályoknak megfelelően egy erre szakosodott cég végzi.
A vények darálás után papírgyárba kerülnek, ahol új alapanyag
készül belőlük.

A Szimpatika patikák részt
vesznek a Ne kérj szatyrot programban, melynek célja, hogy kevesebb műanyag zacskó kerüljön a szemétbe.
De nem csak a Szimpatika gyógyszertárak

Az alapítvány szerint minden szakmának érdemes lenne megnézni, mi az, amin változtatni
tud, hogy környezetbarát legyen a munkahelye. Ők a gyógyszerészeknek újrafelhasznált
papírt, újratölthető festékkazettákat, energiatakarékos égőket, és más, apróságnak tűnő
dolgokat ajánlanak, mely praktikákat ha sokan
átvesznek, érezhetően hatással lesz a környezetre.

törődnek a csomagolóanyagokkal. Az alapítvány elérte, hogy a patikák összefogásával olcsóbb áron tudják beszerezni a papírzacskókat,
így felválthatják azokkal a műanyagot. Ez azért
is fontos, mert havonta kb. másfél millió zacskó
kerül a vásárlókhoz, és onnan – feltehetőleg – a
szemétbe. Az igazán környezettudatos patikusok papírzacskóba teszik a megvásárolt árut, ha
a vevő igényli a csomagolást. Horváth Péterné
szerint a gyógyszerészeknek fontos tudni, hogy
a környezet állapota befolyásolja az emberek
egészségügyi állapotát. Szerencsére a programhoz csatlakozott 500 patika tulajdonosa
már aktívan részt vesz a környezet állapotának
megóvásában.

NE KÉRJ SZATYROT,
NYERJ EGY HÉTVÉGÉT!
Ha Ön
2010. november 1. és 30. között
vásárláskor nem kér nylonszatyrot
a SZIMPATIKA emblémával ellátott
gyógyszertárakban, sorsoláson
vehet részt!

Ezért is hirdetik meg évente az „Év Környezetvédő Patikája” díjat, melyre azok pályázhatnak,
akik úgy gondolják, igazán sokat tesznek a környezetükért. A három éve kiosztott díj győztesei a patika energiatakarékos üzemeltetésével,
a környékbeli gyerekeknek tartott környezetvédelmi felvilágosító előadással, illetve az öszszegyűjtött PET palackok egyszerű eljárással
történő tömörítésével tűntek ki.

Mit kell tennie?
1. Vágja ki és töltse ki a kupont
az előző oldalról!
2. Ne kérjen nylonszatyrot vásárlásakor!
3. Bélyegeztesse le a kupont
gyógyszerészével, majd dobja be
a patikában elhelyezett
gyűjtődobozba!

Ám az Alapítvány nem csak a patikák és ezen
keresztül a lakosság tudatosabbá tételére figyel, gondol a jövő nemzedékre is. A fiatal
gyógyszerészek számára létrehozott Rozsnyai
Mátyás emlékversenyen különdíjjal jutalmazzák a legjobb környezetvédelmi témájú előadást.
A környezetvédő gyógyszerészek szem előtt
tartják Sydney Smith mondását:
„A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk az, ha
nem teszünk semmit, mert azt hisszük, hogy
csak keveset tehetünk.”
Zimre Zsuzsa

A játékosok között egy 2 fő részére
szóló Egészségklub tagságot
sorsolunk ki a szentgotthárdi
Medic’Art Egészségklub, az OTP
Pénztárak stratégiai partnere,
felajánlásával. Az Egészségklub
15 éven keresztül, folyamatos
orvosi kontrollt biztosít klubtagjai
számára, évente egy hét pihenéssel
egybekötve a szentgotthárdi
Gotth’Art Wellness & Conference
Hotel**** superior-ban.
www.egeszsegklub.hu
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