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A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY ÜNNEPE
SEMMELWEIS-NAPI RENDEZVÉNYEK A BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZBAN

A magyar orvos géniusz születésének 200. évfordulóján a szokásosnál is ünnepélyesebb programmal
készült kórházunk. Június 29-én 13 órakor vette kezdetét az ünnepség a Pándy Kálmán Tagkórház
Árvay-termében – ezúttal rendhagyó módon – egy
színi elõadással, melyben maga Semmelweis Ignác
lépett a szépszámú ünneplõ közönség elé és tárta fel
tragikus életének néhány jelentõs fejezetét. A mûsorban Beszterczey Attila, mint Semmelweis Ignác
szólalt meg, Sándor Ottó zenetanár csellón játszott,
a narrátor szerepében pedig Mészáros Mihály hangja
volt hallható felvételrõl.
A mûvészi élmény után dr. Becsei László mondott ünnepi beszédet, melyben méltatta a legnagyobb
magyar orvos életútját. Dr. Görgényi Ernõ – Gyula
város polgármestere – egy vadonatúj díjjal érkezett,
melyet a város alapított az egészségügyben dolgozók
elismerésére. A díjat dr. Libor Jánosról, a kiváló gyulai gasztroenterológusról, az endoszkópia térségünkben történõ meghonosítójáról nevezték el.
A dr. Libor János-díjat elsõként dr. Kovács József belgyógyász, gasztroenterológus, a gyulai kórház
korábbi fõigazgatója vehette át. Õ volt dr. Libor János egyik elsõ tanítványa a gyulai III. Belgyógyászaton, ahol az egykori osztályvezetõ emlékét márványtábla õrzi.
A dr. Libor János-díjat munkájukat kiemelkedõ
módon végzõ szakdolgozók is megkaphatják, Idén
ketten is kiérdemelték: Chudákné Mikus Ildikó a Klinikai Onkológia és Sugárterápiás Centrum munkatársa, valamint Pallag Jánosné, a Pszichiátriai Gondozó szakasszisztense.

A továbbiakban az eddigi hagyományoknak megfelelõen a már ismert kitüntetések átadása következett.

Kórházért kitüntetésben részesült Demján Attila üzemeltetési részlegvezetõ.
Fõigazgató fõorvosi dicséretben részesültek:
Farnas Ferenc és Fazekasné Tatár Ibolya diplomás
ápolók, Hack Józsefné csecsemõ- és gyermekápoló,
Kántor Jánosné asszisztens, Kovács Zoltánné szakápoló, Kun Anikó ápoló, Péntek István mûszerész,
Perlaki Györgyné betegellátó szakasszisztens, Petróné
Csík Ágnes ápoló, Pusztai Franciska mûtõs szakasszisztens, Sutyinszki Mária aneszteziológiai szakasszisztens, Szávó Attila sürgõsségi szakápoló, Vincze
Katalin ápoló.
Az elismerések átadása után fõorvosi és adjunktusi kinevezések következtek.
Fõorvosi kinevezést kapott dr. Szabó Andrea, a
Gyermekosztály, és dr. Vendrey Róbert, a Kardiológia Osztály munkatársa.
Adjunktusi kinevezésben részesült dr. Bardócz
Lóránt, a Traumatológia, és dr. Orosi Norbert, az I.
Belgyógyászat munkatársa.
A kinevezések átadása után a szép hagyományokhoz híven köszöntötték a kórházban dolgozó sokszoros véradókat, majd a Szózat közös eléneklése után
állófogadással zárult az ünnepség.

Beszterczey Attila – Semmelweis szerepében
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Békéscsabán a dr. Réthy Pál Tagkórház az elmúlt évhez hasonlóan a Csaba Parkban tartotta Semmelweis-napi ünnepségét.
A rendezvényt itt is dr. Becsei László fõigazgató fõorvos ünnepi megemlékezése nyitotta, majd
Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere köszöntõje következett. Ezt követõen került sor a kitüntetések, kinevezések átadására.
Békéscsaba Egészségügyéért kitüntetést kaptak:
Csendes Csaba, a Békéscsabai Mentõállomás
vezetõje és a tagkórház Központi mûtõjének dolgozói.
A Réthy Pál Emlékérmet idén dr. Csikász József
fõorvos vehette át.
Békéscsabai Hûségdíjat kaptak: Dr. Dévai Edit
fogorvos, Máté Boglárka körzeti szakápoló, Menyhárt Mónika körzeti nõvér, dr. Mihályfi Adrienne fogorvos, akik 25 éve, Leszkó Erika fogászati asszisztens, dr. Poros Anna házi gyermekorvos és dr. Varga Magdolna fogorvos, aki 30 éve dolgozik Békéscsabán az egészségügy területén, továbbá dr. Szamosi László nyugalmazott háziorvos, aki 29 évet,
Juhász Erzsébet nyugalmazott fogászati asszisztens,
aki 40 évet és dr. Perei Erzsébet, nyugalmazott gyer-

mekorvos, aki 42 évet dolgozott Békéscsabán, az
egészségügy területén.
Adjunktusi kinevezésben részesült: dr. Sprõber
Zita belgyógyász, endokrinológus, diabetológus
Kórházért Emléklapot kapott dr. Bérci Zsuzsanna vezetõ fõorvos. a Bõr- és nemibeteg-gondozó Intézet járóbeteg szakrendelések vezetõ fõorvosa és
Gergely Zoltánné szülésznõ, aki a terhesgondozóban
látja el az asszisztensi feladatokat.
Fõigazgatói dicséretet kaptak: dr. Taybaniné
Czesznak Linda kontroller – Döntéselõkészítõ Osztály, Fehér Andrea asszisztens – Gastroenterológia
osztály, Gyuriczáné Panyik Ágnes ápoló – Nefrológia
osztály, Kis Istvánné ápoló – Sebészeti osztály, Litvai
György informatikus – Mûszak és informatikai osztály, Nagy Gáborné gyermekápoló – Szülészet-nõgyógyászati osztály, Simonné Kiri Ildikó fõnõvér –
Gyermekosztály, Szegi Mária gyógytornász – Rehabilitációs osztály és a Tüdõgondozó kollektívája.
Az ünnepség itt is a véradók köszöntésével, majd
zenés-táncos vacsorával zárult.
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A TERMÉSZET GAZDAGSÁGA
A KÖRNYEZETVÉDELEM VILÁGNAPJA (JÚNIUS 5.) ALKALMÁBÓL VIRTUÁLIS SÉTA
A PÁNDY KÁLMÁN TAGKÓRHÁZ PARKJÁBAN
Egy park életében minden nap ünnep, ha mi,
emberek, hagyjuk a maga módján élni! Ma tojást rakott a kerti rozsdafarkú. Holnap kikelnek az erdei
pintyek, és elsõ repüléseit próbálgatja a cinegemadár fiókája. Kora tavasszal „lármássá” válik a megújuló növényzet az énekes madarak nászénekétõl.
Hangosan jelzik, hogy meddig tart a területük, és
onnan aztán netovább! Halkan kutakodnak a fák törzsein a fakúszók és a csúszkák, a gravitációt kinevetve függõlegesen lefelé szaladgálva. A fenyõfákon
néha megleshetjük a fenyõpintyek röptét, vagy a királykák és ökörszemek fészeképítését. Az örvös galambok is meghódították a parkunkat több fészekalja fiókával, de õk legalább nem piszkolják össze az
épületeinket, mint az elvadult házigalambok. Régebben csókák is fészkeltek a fáinkon, mára eltûntek,
de lehet, hogy csak ideiglenesen. A trillákban gazdag énekes rigó éneke felejthetetlen muzsika az emberi fülnek, fõleg ha tudja, hogy mi szól az antennáról, vagy a fák csúcsáról. Május elsõ hetében, óramû pontossággal megjönnek hosszú vándorútjukról
a molnárfecskék, hangos csiviteléssel töltve meg a
Fertõzõ osztály galériáját, és a Belgyógyászat homlokzati részeire épített fészkeiket. Sajnos az Urológia épülete és a „górék” elbontása több, mint száz
fészek elpusztításával járt együtt. Akár három generációt is nemzenek, a szúnyogok és legyek kárára!
Na de nem lenne teljes a kör, ha a be-becsapódó
ügyes ragadozó madarak nem szednék ezek közül az
énekes madarak közül az élelmüket. Kórházunk
parkjában már vadászott barna kánya, vörös vércse,
karvaly és láttunk már sólymot is. Egyszer-egyszer
az elmekert nagy terén már totyogott egy-két vadkacsa pár is a nagy nyugati platánok árnyékában és
egy kicsivel arrébb a potyogó fekete eper terméseit
csipegetve várták a rothadó gyümölcs hatását... De
röptéjükön nem látszott a mámoros állapot. Akkor!
A gyors röptû balkáni gerlék több párja is fészkel a
nyír- és fenyõfáinkon. Sajnos a verebek hiányoznak
a társaságból, pedig fiókáikat ezernyi kukaccal, rovarral etetik, igen nagy hasznot hajtva a kertekben
a biológiai egyensúly fenntartását segítendõ. A téli
világban, ha van mivel etessünk, a madarak sûrûn látogatják a madáretetõket, ahol sok vonuló, áttelelõ
madár keres a túléléshez szükséges táplálékot. A
madarász könyvnek mindig kéznél kellene lenni,
hogy azonosítani tudjuk kis vendégeinket.
Parkunkban 160-nál is több fajta fa található, így
megyénk egyik leggazdagabb növénygyûjteménye.
Erre oda kell figyelni és ezt gondozni kell! Itt talál-

ható hazánk 4-5. legnagyobb páfrányfenyõfája, melyek országosan védett állományban vannak. Az
egyik igen gazdagon el van látva „jicsivel”, mely az
ázsiai kultúrában szent dolognak számít, így még nagyobb odafigyelést érdemel. Elõször megijedtem,
hogy tönkremegy a fánk, de megnyugtattak, hogy ez
nem rákos elváltozás, és ettõl még ezer évig is élhet
ez a szép fa.
Az évszázados, illetve a 120 éves vadgesztenye
sétány a kápolna mellett is igen értékes. Kórházunk
mikroklímáját döntõen befolyásolják ezek az öreg
fák, melyeket azért lassan le kell cseréljünk fiatalokra, de ez egy permanens feladat lesz! A kertünkben
található több tölgyfaféle is, mint a mocsári, vörös,
monterrey, libanoni, jegenye vagy a piramistölgy, a
magyar tölgyrõl nem is beszélve. A hársfafajtákból
is gazdagok vagyunk, hiszen kilenc fajta díszíti parkunkat, mintegy versenyre kelve a 14 fajta juharfával. A platánból is található pár fajta, levelük és hámló kérgük különböztetik meg õket. A Kacurafa, vagy
a tupelófa, az ámbrafa mellett szinte hab a tortán.
Szépen fejlõdõ szárnyas dióink is a sokféleség letéteményesei. A parásfák is most szokják a helyet, talán sikerrel.
Bambusz különlegességeink is gazdagítják kertünket – mintegy egzotikus varázslatként. Található
itt olyan bambusz is, amely Mao Ce-tung ajándéka
volt Kim Ir-Sennek Koreába. Ez egy úgynevezett
munka-bambusz, amely széleskörû felhasználhatóságot tesz lehetõvé. A vácrátóti botanikus kertbõl kaptuk. Hála érte! A jelentõs gyógyászati értékkel bíró
galagonya fáinkból is van pár fajta. Külön figyelmet
érdemel a közel százéves egybibéjû galagonya az
Elme osztály liftjénél. A közelben van egy kis fenyvesünk, leylandi ciprussal, lombhullató vörösfenyõvel, tiszafákkal, és balkáni jegenyefenyõvel tarkítva
a kis lucfenyvesünket, melyek között megbújik egy
kicsi, de harcos mocsári ciprus. Jobb sorsra érdemes
szökõkutunk közelében található több különlegesség
is, mint a mára már termetes mocsári ciprus trió a
szivarfák társaságában. Velük szemben tavaszi csodaillattal a császárfa bódít minket, amikor a kikelet
megérkezik. A porta épületét jótékonyan takarja el
a hegyi mamutfenyõ immáron robosztus alakjával,
hogy versenyre keljen a kínai mamutfenyõ nyúlánk
termetével, mely tõle csak pár méterre él! Ez a növényünk is leveti ruháját télire, mint a mocsári ciprusok.
A Pándy-fák is sokszínûséggel tarkítják parkunkat. Vannak közöttük mogyorófák, ujjas platán, pi-
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ramistölgy, jegenyetölgy, gyertyánszil, díszcseresznye, atlaszcédrusok, olajfûz, szépen díszlik még az
õszi lombszíneivel az ámbrafa is. A jegenyeszil és a
tulipánfák sem maradhatnak ki a sorból. A rózsaszín
virágú vadgesztenye a Patológia épülete elõtt próbál
teret nyerni öreg társai közt, míg a sárga hamisciprus és a himalájai jegenyefenyõ a Sugárterápia épületét díszíti a kõrisfák társaságában. Különösen szép
a tavaszi hónapokban a vérbükk, és hogy ne legyen
egyedül, ültettünk a közelébe egy közönséges bükköt. A keményfák társaságába tartozik még a gyertyánfa a véradó elõtt és a szelídgesztenye, melybõl
növekszik a Kardiológia elõtt is egy példány. A két
komlógyertyán az igazgatási parkolóban majd jó árnyékot és remélhetõleg jó fészkelõ helyet ad a kis
madaraknak, akik jó társaink a növényvédelemben.
Itt a közelben van egy évszázados szomorú japánakác, melynek testvére áldozatául esett az új beruházásnak. A nyírfákból is van egy pár fajta. A himalájai és a törpenyír – ha megmarad a parkoló építése miatti sürgõs átültetés után –, érdekessége lehet
majdan parkunknak. Az örökzöldek közül a magyar
nemesítésû jegenyefenyõt említeném meg a kis normann fenyõk társaságában. Pár méterre tõlük található intézményünk egyetlen vasfája, mely úgy tûnik,
jól érzi magát velünk. A mûtéti tömb déli oldalánál
található a szamócafa és két óriás tuja, pár lépéssel
arrébb a kis libanoni tölgy, amely az idén már nagyon szépen fejlõdött.
A talajszinten számos borókaféle díszíti parkunkat, mintegy alapot képezve az idõs fáknak. A tucatnyi hortenziafajta és a sok nõsziromféle ad vidámságot hétköznapjainknak. Magnóliából is van már
három fajta, de lehetne több is, ha nem teszik önkényesen magukévá az irántuk legyõzhetetlen affinitást

érzõ emberek. Területünkön a fekete berkenye, amely
a legnagyobb P-vitamin tartalmú növényünk, sok bokorral szépen díszít, fõleg õszi lombja színezõdésével. Az étterem elõtti gránátalmák gyönyörû piros
virágzással hívják fel magukra a figyelmet, mely a terméshozásig nem is lankad. A közelben található a
szépen fejlõdõ perzsafa, mely egész évben díszít leveleivel. A konyhaajtóban a fügebokor, mely – bármilyen hihetetlen – rokona az eperfának. Épp olyan
jelentéktelen a virága mindkettõnek és épp olyan jelentõs a pálinkája.
A közelben a régi égetõnél található a két égerfánk is a spirál füzek takarásában. Itt van az öreg
birsalmafa is, melyet nyolcvan éves korában ültettünk
át – sikeresen! Az ecetfánk is most van megújulóban. Az épület túloldalán van egy szép kis apró levelû szomorú borsófa, egy fekete dió társaságában.
A sarokban szerényen meghúzódik a kaukázusi babérmeggy, örökzöld lombjával, fényes zöld leveleivel. Az út túloldalán található az egykori igazgatónk,
dr. Kander Zoltán által ültetett ámbrafa, melynek
õszi lombszínezõdése káprázatos.
Parkunk gazdagsága rejtve van a fák között,
mondhatnánk, nem látjuk a fákat az erdõtõl. Négy
évszakos parkunk minden idõszakban tud adni valami újat, valami megfoghatatlant. Hogy milyen jövõje lesz, az rajtunk is áll! Lehetõség rengeteg van.
Elszántság, elkötelezettség, hit, tanulás, odafigyelés,
mind nagyon fontos. És ami talán a legfontosabb: az
összefogás, a természet maximális tisztelete.
Amennyiben ez mûködik, akkor megkapjuk ajándékba az életet.

Vérbükk
(Aggregátorház mellett)

Ámbrafa
Dr. Kander Zoltán „Pándy fája”
(Ebédlõ mellett)
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Munkában a fõkertész

Aranykõris
(Onkológia épület mellett)

Tulipánvirágú liliomfa (magnólia)
(Kápolna elõtt)

Tulipánfák (Elmekert)
(Dr. Vincze Gábor és Dr. Gácser Magdolna „Pándy fái”)
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Kármentés a Mûtéti tömb építésekor

Mocsári liliom
(Igazgatási épület elõtt)

Folyondár
(Igazgatás épülete mellett)

Kínai kúszóakác
(Mentõállomás vége)

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ

12

2018. II. évfolyam 6. szám
Mocsári ciprusok
(Igazgatási épület elõtt)

Hegyi juhar
(Gégészet épülete mellett)

Hársfa
(Diagnosztikai tömb elõtt)

Vasfa
(Mûtéti tömb mellett)
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Babérmeggyek (Élelmezési épület elõtt)

Páfrányfenyõ vagy ginkgo biloba
(Szülészet-Nõgyógyászati tömb elõtt)

Hunyor (csak volt, lába kelt)

Medvehagyma
(Kossuth Zsuzsanna emlékhely dombján)

Télizöld jázmin
(Mûvese állomás mellett)
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Sokbibéjû galagonya
(Elmekert)

Egybibéjû galagonya
(Patológia mellett)

Ráncoslevelû bangita
(Patológia mellett)

Díszhagyma
(Onkológia épület mellett)

Kínai szárnyasdió
(Onkológia és Pszichiátria épületek között)

Mocsári nõszirom
(Igazgatás épülete elõtt)
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Saját fûszernövény-kert
az Élelmezés mellett – ételeink ízesítésére
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Nõszirom az Ebédlõ bejáratánál

Bókoló japánakác
(A kápolna és a Kossuth Zsuzsanna emlékhely
között)

Hortenzia
(Patológia bejárata elõtt)
Fotók: Márton Gabriella
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„SEMMELWEIS KÖVETÕI”
Pályázati felhívás
a Békés Megyei Központi Kórház valamennyi orvosa és szakdolgozója részére
a 2018. évben meghirdetett
Semmelweis Emlékév
alkalmából

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

dr. med. habil Márk László PhD
a BMKK Tudományos Bizottságának elnöke
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TISZTELGÉS SEMMELWEIS IGNÁC ELÕTT 200. SZÜLETÉSNAPJA ALKALMÁBÓL
ÜNNEPI TUDOMÁNYOS ÜLÉS A SEMMELWEIS EGYETEMEN
Az ünnepi gyülekezés hangulata töltötte be
miért nem végzett tudományos bizonyítékokon ala2018. június 30-án a Semmelweis Egyetem Nagyvápuló kísérleteket, miért nem került kapcsolatba azokrad-téri Elméleti Tömbjét. Felemelõ és megtisztelõ
kal a kortársaival – Gruby Dáviddal, a bakteriológia
volt az orvostudomány „nagy neveivel” együtt heés a mikroszkópos fényképezés elõfutárával, vagy
lyet foglalni az épület hatalmas konferencia-terméLenhossék Józseffel, a mikroszkópos szövettani vizsben, ahová az eseményre invitáltak a rendezõk: az
gálatok iskolateremtõjével –, akik segíthettek volna
Orvosi Hetilap, a Semmelweis Kiadó, a Professional
neki?
Publishers, az Akadémiai Kiadó Zrt., az Ian DoProf. dr. Roberto Romero (Detroit) az anyai és
nald Inter-University School, a Medicina Könyvkimagzati fertõzések 21. századi kihívásairól beszélt,
adó Zrt. és a Magyar
prof. dr. Kiss László
Nõorvosok Társasága.
(Csilizradvány) SemA szervezõ elnökök,
melweis és az Orvosi
prof. dr. Papp Zoltán
Hetilap kapcsolatát
és prof. dr. Rosivall
mutatta be. Szólt az
László barátsággal foorvos szakirodalmi
gadtak minden résztmunkásságáról, az Orvevõt, az üléselnöki
vosi Hetilapban betöltisztet pedig nem kitött írói és szerkesztõi
sebb nevek, mint prof.
tevékenységérõl.
dr. Szél Ágoston, a
Prof. dr. Asim
Semmelweis Egyetem
Kurjak az ultrahang
rektora, prof. dr.
szerepét érintette a
Merkely Béla, a Semszülés körüli fertõzémelweis Egyetem júlisek megelõzésében.
us 1-jén hivatalba lépõ
Papp Zoltán proForrás: www.semmelweis.hu
új rektora és prof. dr.
fesszor úr, mint SemBódis József, a Pécsi
melweis késõi utóda
Tudományegyetem rektora, a Magyar Nõorvos Tárosztotta meg azt az érdekes tényt, hogy nem csak a
saság elnöke látták el.
Szülészeti Klinika tanszékvezetõ egyetemi tanáraként
A hivatalos program 10 órakor dr. Kásler Miklépett nyolcadikként Semmelweis Ignác nyomdokailós miniszteri köszöntõjével vette kezdetét, majd egy
ba, de az Orvosi Hetilap fõszerkesztõjeként is. Mindnagyon különleges élménynek lehettünk részesei: a
kettõt végtelenül megtisztelõnek érzi, ahogyan prof.
Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott Semmelwedr. Didier Pittet (Geneva) is, aki szintén Semmelis emlékérem és a Magyar Posta Zrt. által megalkoweis követõirõl szólt.
tott Semmelweis emlékbélyeg bemutatása követkeAz értékes elõadások után a jelenlévõk átsétálzett. Elõbbirõl megtudtuk, hogy hagyományos fizetak a Semmelweis Egyetem Külsõ Klinikai Tömbjétõeszközként is használható, bár nyilván az emlékhez, ahol ünnepélyes keretek között felavatták
érem egyetlen tulajdonosa sem fizet majd vásárlásMadarassy István szobrászmûvész alkotását. Az „Álkor ezzel a pénzérmével.
dott állapotban – Vizitáció Semmelweis emlékére”
Ezt követõen kiváló elõadások hangzottak el
címû szoborcsoport hajlított rézbõl készült, Szûz
magyar és angol nyelven. Prof. dr. Rosivall László,
Mária és Erzsébet találkozását jeleníti meg, fejük föa Semmelweis Emlékbizottság elnöke Semmelweis,
lött glóriával, mögöttük áttetszõ hajlított felületen
aki legyõzte a kórt, de nem gyõzte meg a kort címmel
Semmelweis szavait idézve. A szoborcsoportot Sajfoglalta össze a fiatal Semmelweis harcát felfedezégó Szabolcs jezsuita atya áldotta meg, végül Kathyse elfogadtatásáért, mindhiába.
Horváth Lajos hegedûmûvész, az Európai TudomáProf. dr. Frank A. Chervenak (New York) a
nyos és Mûvészeti Akadémia tagja adta elõ improgyermekágyi láz 170 évvel ezelõtti és mai etikai divizációját.
menzióiról beszélt, majd prof. dr. Gazda István a
Az információkban, élményekben gazdag napot
Tõle már megszokott izgalmas, eddig nem ismert ora Szent István Bazilikában rendezett Liszt Ferenc
vostörténeti adalékokról tájékoztatta a hallgatóságot.
orgonahangverseny koronázta meg, az orgonánál dr.
Elõadásában többek közt azt feszegette, miért nem
Borvendég János professzorral.
tárta Semmelweis korábban felfedezését a világ elé,
Tölgyesi Ágnes
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A Semmelweis Ignác emlékérme...

és emlékbélyeg

A képek forrása: www.semmelweis.hu
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VÁLASZD AZ ÉLETET!
TÁBLAAVATÓ ÜNNEPSÉG A BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ TAGINTÉZMÉNYEIBEN
A Magyar Keresztény Misszió Alapítvány kezdeményezésére, a Nemzeti Együttmûködési Alap és az
Emberi Erõforrások Minisztériuma támogatásával – az
ország számos kórházához hasonlóan – a Békés Megyei Központi Kórház mindkét tagkórházában elhelyezésre került a meg nem született embertársaink tiszteletére készített emléktábla.
Az eseményen jelen volt Görgey Zsuzsanna, a
Magyarok Európában Egyesület elnöke, Horváth István, a Magyar Evangéliumi Szövetség fõtitkára, Kovács
József, a térség országgyûlési képviselõje, Rákóczi Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal fõigazgatója, Boros Zoltán, a kórház fõigazgató-helyettese, Tracsek
Oszkár katolikus káplán és Tóth Márta kórházi lelkész.
A Magyar Keresztény Misszió 1995-ben alakult.
Magzatvédelmi tevékenységet 2009 óta végez. 2013-ban
elindult kezdeményezéséhez egy állandó emlékhely kialakítására a kórházak sorra csatlakoztak – ahogy a mi
kórházunk is. Így került sor 2018. június 8-án a táblaavató ünnepségre. A Pándy Kálmán Tagkórház Igaz-

gatási épületének külsõ falán, a dr. Réthy Pál Tagintézményben pedig a Belgyógyászati tömb aulájában elhelyezett márványtábla egyrészt megemlékezés azokról,
akik nem születhettek meg, másrészt vigasz az elvetélt,
vagy abortuszon átesett anyáknak.
1956. június 4-én lépett életbe az abortusztörvény,
mely társadalombiztosítás által támogatta a terhességmegszakítást. Ennek kapcsán az elmúlt 62 évben 6,5
millió legális abortuszt végeztek, amely jelentõsen hozzájárult a népesség fogyásához és elöregedéséhez. Ezért
az egész magyar nemzet számára fontos a kórházi dolgozók, a törvényalkotók, az egyházak és a civil szervezetek összefogása azért, hogy minél több gyermek szülessen. Ezt segítik a Magyar Keresztény Misszió által
rendszeresen tartott prevenciós elõadások általános és
középiskolások számára, amelyek segítenek felkészíteni
a fiatalokat az egészséges családi életre.
A Bibliában így olvasható: „Elõtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az életet, hogy élhess te és utódaid is!”
Tölgyesi Ágnes
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EMLÉKTÁBLA AVATÁS „A MEG NEM SZÜLETETTEK EMLÉKÉRE”
TÓTH MÁRTA KÓRHÁZLELKÉSZ GONDOLATAI
Amikor felkérést kaptam a szolgálatra és megérkezett a meghívó, az állt a nevem mellett, hogy
napi ige. Így készülésemkor elõvettem a Bibliát, megkerestem benne a másnapra kijelölt igeszakaszt, ami
a Római levél 15. részének 1-15 verse volt, és hálás
szívvel fedeztem fel most is aktuális üzenetét, hiszen
Isten ma is szól, szava pedig gyógyító erõ. Most csupán néhány gondolatot szeretnék idézni az akkor felolvasott hosszabb szakaszból: „Mi erõsek pedig tartozunk azzal, hogy az erõtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk
a felebarátjának kedvezzen, mégpedig annak javára,
épülésére… hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös
egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata
szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsõítsétek a mi
Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyját. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes
örömmel és békességgel, hogy bõvölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.”
Egy emléktábla avatásnál jó azt tudnunk, hogy
az emlékezés és az emlékeztetés bibliai eredetû cselekvés. Maga Isten megemlékezik az emberrõl, mind
életünkben, mind halálunkban, nem felejtkezik el
rólunk, és bennünket is emlékezésre hív. Az emlékezés sajátosan kihat a jelenre, és következményei
vannak. Gondolhatunk akár a Tízparancsolatra, akár
az úrvacsora szereztetésére vagy bibliai emlékkövek,

emlékoszlopok állítására. Az emlékezés oka lehet
pozitív vagy negatív életesemény. A pozitív valamilyen örömteli, a negatív pedig valamilyen veszteség,
fájdalom miatti. Emléktábla avatásunk háttere ez
utóbbi kategóriába sorolható.
Valakinek a meg nem születése mérhetetlen fájdalommal járhat, és sokkal többeket érinthet, mint
gondolnánk, akár szándékosan történt, akár vetélés
vagy magzatelhalás miatt. Keresztyén küldetésünk,
hogy mellé álljunk a szenvedõknek a türelem és vigasztalás Istenének segítségét kérve, várva, elfogadva, krisztusi szeretettel. Küldetésünk másik fontos
területe pedig a megelõzésben való aktivitás, ami mindig a társadalom legkisebb és legfontosabb egységében kezdõdik, és ez a család, valamint a „nagycsalád”, a gyülekezet, az anyaszentegyház szerepe sem
elhanyagolható. A leghitelesebb szolgálat a példaadás, példamutatás, hogy a felnövekvõ generáció ráérezzen és megértse, miért érdemes a párkapcsolatban hûségesnek lenni, miért érdemes gyermeket vállalni, hogy a nem kívánt gyermekáldást is el lehet fogadni, vagy éppen lehet élni az örökbeadás lehetõségével is.
Lelkigondozói tapasztalataink szerint bármilyen
hátterû is a meg nem születés, komoly teendõ a bûntudat megfelelõ kezelése, ami évek, évtizedek múlva is lelki gyötrelmeket okozhat, és a család egészére kihatással van még akkor is, ha az anyák az elsõdleges elszenvedõi. Küldetésünk fontos része Is-
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ten kegyelmes szeretetének képviselete és a Vigasztaló Szentlélek segítségül hívása. A bûnre van bocsánat, ha megbánja az ember és kéri Isten kegyelmét
Jézus Krisztus érdeméért. A feloldozást egyedül Õ
adhatja meg. Aki pedig várva várt gyermekét veszítette el, annak is szól az Ige biztatása: „A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes
örömmel és békességgel, hogy bõvölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.”
Hirdesse ez az emléktábla Isten kegyelmes szeretetét, az újrakezdés és a vigasztalás lehetõségét,
valamint legyen figyelemfelhívássá, hogy minél kevesebb legyen az abortuszra menõk száma, és minél
több gyermek születhessen igazi áldásként!

21
Végül mit kívánhatunk az érintetteknek? „Isten
segítsen át téged a lélek sötét éjszakáján, a válaszok
nélküli kérdések erdején, a fájdalmak, szenvedések
keresztútjain. Isten legyen támaszod a nagy szomorúságok idején, magányod kiáltó némaságában, lényedbe markoló félelmek között. Isten erõsítse meg
szívedet, állítson talpra a belõle fakadó Vigasztalás,
indítson utadra a Tõle kapott Remény, kísérje lépteidet a hozzád hûséges szeretet!” (Varga Gyöngyi:
Remény s ég) Így legyen! Ámen!
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FÉNYEK ÉS ÁRNYAK, SZÍNEK ÉS FORMÁK
DR. OROSZ ISTVÁNNÉ FOTÓKIÁLLÍTÁSA A PÁNDY GALÉRIÁBAN
Életünk apró – sokak számára észre sem vett –
pillanataival szembesülünk, amikor megállunk a
Pándy Galéria júniusi kiállításának fotói elõtt. Egy
professzionális fotós képi, technikai tökéletességre
törekszik, ezt is várjuk tõle. Sokkal izgalmasabb
azonban, amikor egy „civil” veszi a fényképezõgépét – meg a bátorságot – és megmutatja, õ hogyan látja
a világot. Igen, bátorság (is) kell ahhoz, hogy feltárjuk a bennünk munkálkodó, embertársainkhoz viszonyított másságot, legyen az szavakba vagy képekbe
foglalt gondolat. Dr. Orosz Istvánné, Annamária fotóin keresztül enged bepillantást saját belsõ világába, látásmódjába, az élethez való viszonyába.
Annamária 1975-ben végzett a A Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán,
azóta – immár 43 éve – kórházi gyógyszerész. Jelenleg is a Pándy Kálmán Tagkórház Gyógyszerészeti
Osztályának munkatársa, tehát tõsgyökeres kórházi
dolgozó. Elsõ önálló kiállítása helyszíneként is a kórházi galériát választotta. A megnyitón Bánfi Barnabás,
a gyulai Székely Aladár fotóklub vezetõje (egyébként
szintén tõsgyökeres – még nyugdíjazása után is visszajáró – kórházi dolgozó) méltatta a gyógyszerésznõ fotózás iránti affinitását, tehetségét, eddigi fotós „elõéletét”, melyrõl Annamária, az
alkotó így vall:
Már kisgyerekkoromban
vonzott a képi világ, ami az újságokban, majd késõbb a Fotó
címû lapban tárult elém. Gimnazista voltam, amikor kaptam
egy Szmena 8 fényképezõgépet.
Sokáig ezt használtam, ezen tanulgattam. Bel- és külföldi utazásaim során egyre több képet
csináltam. Ezen épületek, azok

egy-egy részlete, utcák, szobrok, park részletek voltak. A
környezet hangulatát próbáltam visszaadni. A fákat
lombtalanul szeretem. Számomra igazából akkor szépek,
mert csodálatosak az ágak formái. Kész szobrászmunkák, amit tavasztól õszig eltakarnak a lombok. Igaz, ezért
kárpótolnak a szebbnél szebb õszi falevelek. A virágok
elbûvölnek, mindegyik egy mûalkotás. A fények és árnyak,
a színek és formák magukkal ragadnak. De kedvenceim a fasorok is, és a ritmikusan ismétlõdõ részletek, valamint a tükrözõdés.
2007-ig filmre fényképeztem, azóta digitális technikával. Ennek köszönhetõen megsokszorozódott a képek száma, de albumokba rendezve eligazodom köztük.
2013-ban egy országos szakmai fotópályázaton 3
képemet is kiállították. Az egyik (a Táncosnõk) második helyezést ért el, és címlapfotóként is szerepelt.
Mostanában életképek készítésével próbálkozom.
Sok sikert, örömteli alkotómunkát Annamária!
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RECEPT-AJÁNLÓ
DOHÁNYOSNÉ HECZLER ERIKA SÜTEMÉNYEI
28 éve dolgozom a Nukleáris Medicina Osztályon, 11 éve vezetõasszisztensként. 10 éves koromban édesapámtól tanultam meg palacsintát sütni.
Ekkor indult a konyhai tevékenységem. Mint Gombóc Artúr a csokoládét mindenféle süteményt szeretek, a nagy kedvencem az Oroszkrém torta, melyet már a lányommal közösen szoktunk elkészíteni. A barátaim a kemencés sörkiflimet kedvelik a legjobban. Az emlékút során Kútiné Romvári Évától
egy remek elõadást hallhattunk, Kossuth Zsuzsannáról, mint „háziasszonyról”, ennek kapcsán hallot-

tam a versenyfelhívást
is. Én a Túróguruval,
ami
egy
modern
ízvilágot képvisel és a
sörkiflivel neveztem. Az
elkészítésük kissé idõigényes, szinte pár perc
alatt szokott elfogyni, de
megéri a fáradságot.

Túróguru
Hozzávalók gáztepsi mennyiséghez:
A kakaós piskótához: 10 db tojás, 10 evõkanál
cukor, 8 evõkanál liszt, 2 evõkanál kakaópor, 2 kávéskanál sütõpor
A túrókrémhez: 1 kg tehéntúró, 10 dl növényi
tejszín, 20 dkg porcukor, 2 citrom leve és héja
A karamellhez: 30 dkg cukor, 4 dl habtejszín
A csokimázhoz: 15 dkg étcsokoládé, 4 dl habtejszín, 10 dkg pörkölt, aprított mogyoró
Elkészítés
A 10 tojásból a szokott módon piskótát sütünk,
majd félretesszük hûlni. A túrót szitán áttörjük, hozzáadjuk a porcukrot, az alaposan megmosott, lereszelt citromhéjat és a kifacsart citromlét. A növényi
tejszínbõl kemény habot verünk, és beleforgatjuk a
túrós keveréket. 30 dkg kristálycukrot aranybarnára
karamellizálunk, majd felöntjük 4 dl tejszínnel, és kavargatjuk, amíg a karamell elolvad benne, és kissé
besûrûsödik. Megvárjuk, míg kihûl. A piskótára rákenjük a túrókrém felét, rácsorgatjuk a tejszínes karamellát, és betakarjuk a túrókrém másik felével.
Vízfürdõben megolvasztjuk a tetejére szánt étcsokit,
ha felolvadt, hozzáadjuk a tejszínt, és homogénre keverjük. A túrós krémen eloszlatjuk a csokimázat, és
megszórjuk az aprított, pörkölt mogyoróval. Fogyasztás elõtt behûtjük.

Sörkifli
Hozzávalók:
A tésztához: 5 dkg élesztõ, 1,5 dl cukros tej, 70
dkg liszt, 2 db egész tojás, 2 dl kefír, 1 dl étolaj, 25
dkg margarin, 2 evõkanál só
a töltelékhez: szeletelt kolbász, trappista sajt
a lekenéshez: 1 db tojás, reszelt sajt, pirított szezámmaggal
Elkészítés:
Az élesztõt megfuttatjuk a langyos cukros tejben. Hozzáadjuk a liszthez, belekeverjük a tojásokat, a kefírt, az étolajat és egy csipet sót. Jól kidolgozzuk a tésztát. Az olvasztott margarint kikeverjük a sóval. A tésztát 8 részre osztjuk. Kerek lapokat nyújtunk, majd 4 lapot megkenünk az olvasztott
sós margarinnal. Befedjük egy másik lappal és együtt
kinyújtjuk õket. Az így kapott lapokat ismét kerekre nyújtjuk. Tortaszelet nagyságú háromszögekre felvágjuk. Kolbászkarikát és sajtot helyezünk rá. Ezután feltekerjük. Sütõpapírral bélelt tepsibe helyezzük õket. Tetejüket felvert tojással megkenjük. Ízlés
szerint reszelt sajtot, pirított szezámmagot szórhatunk rá. A tepsiben 1 órán át kelesztjük. 180 oC fokon 20 percig sül.
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KÖNYVAJÁNLÓ
HARRY KEMELMAN: A RABBI HÉTFÕN ELUTAZOTT
Elõször is azzal kezdem a mondandómat (írandómat), hogy egy kiváló sorozat egyik kötetérõl van
szó, mely a hét minden napjára tartalmaz valamilyen
történetet: A rabbi hétfõn elutazott, A rabbi kedden
dühbe gurult, A rabbi szerdán
megázott, A rabbi csütörtökön lelépett, A rabbi pénteken
sokáig aludt, A rabbi szombaton megéhezett, A rabbi vasárnap otthon maradt. Ezek mind
különálló és önmagukban is
teljesen érthetõ, sajátos krimik, amiket a fõszereplõ és a
helyszín kapcsol össze. Jelenleg a Könyvudvar web-áruházban a hétfõi történet kapható,
de akit a történet megragad, az
nekiállhat a többi kötet gyûjtésének is.
Harry Kemelman (1908.
11. 24. – 1996. 12. 15) népszerû amerikai szerzõ, egyben az
angol nyelv oktatója. A bostoni egyetemen szerzett B. A.
(„bachelor of art”, hároméves
képzés), majd a Harvardon M.
A. („master of art”, további
kétéves mesterképzés) tudományos fokozatot angol nyelvbõl. Docensi megbízást a hatvanas években kapott elõször
a „Boston State College”-ba,
majd 1963-tól kinevezték az ugyancsak bostoni
„Benjamin Franklin Institute of Technology”-ba docensnek. Elõször az „Ellery Queen’s Misterx
Magazine” – igen rangos – folyóiratban jelentek meg
novellái, majd a David Small rabbi alakjának megteremtését követõen ezeket a történeket írta, melyek
elsõ része (A rabbi pénteken sokáig aludt) 1964-ben
jelent meg, s a következõ évben ezzel elnyerte a legjobb elsõkönyves szerzõnek járó Edgar díjat. 1978ig írta a hét napjaihoz kapcsolt könyveket, ezeket
még további 5 (tudomásom szerint magyarul nem
megjelent), ugyancsak Small rabbit szerepeltetõ alkotás (az utolsó 1996-ban) követett. (Ne tévesszük
össze két hasonlóan hangzó nevû és gyökerû szerzõvel: Jonathan Kellermann és felesége, Faye
Kellermann ugyancsak krimiket írnak, de nem azonosak Kemelmannal!)
Mivel újra elolvastam valamennyi „rabbis” könyvet, a fõszereplõ és a helyszín bemutatása talán meghaladja jelen alkotás kereteit, de remélem, hogy ez

nem válik a mondanivaló kárára. David Small rabbi
fiatalember, a történetek kezdetén gyermektelen, de
a történet végére felesége, Miriam már két gyermekkel is megajándékozza. Nem impozáns férfi: görnyedt tartású, sápadt, ruházatára kevés gondot fordít, hajlamos a feledékenységre, és
elsõsorban a rabbi szó eredeti jelentésének megfelelõen tanítónak tekinti magát. A zsinagógában sem látványos szónoklatokról vagy attraktív
megnyilvánulásokról híres;
nem üzletember, nem menedzser, nem a gyülekezet kapcsolatainak megteremtõje,
vagy akár csak ápolója, hanem
– ahogy magát jellemzi – „fõállású zsidó”. A judaizmus
„reform” irányzatát képviseli
(ami az ortodox és neológ között helyezkedik el, de van egy
nagyon fontos képessége:
mintha olyan iránytû radar
lenne benne, ami azonnal jelzi, ha gyülekezet (pontosabban annak elnöksége) le akar
térni a helyes útról. Márpedig
a vezetõséggel sok baja van:
nem tud, s nem is akar alkalmazkodni olyan vallási kérdésekben, amikben igazságáról
meg van gyõzõdve, s minden kötetben bizonytalan,
hogy meghosszabbítják-e egyáltalán a szerzõdését.
Hogyan nyomoz (ha már címlapon lupéval a kezében, nyomokat követve jelzik)? Nem így. Figyel és
kérdez, összekapcsolja a különállónak tûnõ információmorzsákat. Logikával, a részletek gondos megfigyelésével, és minden lehetõség megvizsgálásával, a
helytelennek bizonyulók elvetésével jut el az igazsághoz. (Mondhatjuk, hogy a Talmud tanulásának és tanításának módszerét követi a problémamegoldásban,
de ez talán nem mindenki számára segítség...)
A legtöbb könyv Barnard’s Crossingban, egy
Bostonhoz közeli kisvárosban játszódik, ahol a gyülekezet tagjai és vezetõi fõleg a középosztályból származnak, kereskedõk, menedzserek, orvosok, ügyvédek. „A rabbi hétfõn elutazott” kivétel, mivel – talán a szinte folyamatos harcokba belefáradva, s feltöltõdést remélve – ebben Small rabbi városából Izraelbe látogat, eleget téve a minden évben, jom
kippur-kor elmondottaknak: „jövõre Jeruzsálem-
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ben!” Nem, a rabbi nem a turista-látványosságokra
vagy a híres szent helyekre kíváncsi, de még az egyetemre sem jár be folytatni kutatásait, sõt, gyakran a
zsinagóga helyett otthon imádkozik – elsõsorban az
emberek és az ottani élet, a mindennapok, a problémák és azok megoldására tett kísérletek érdeklik.
Ki más keveredhetne bele véletlenül egy bombamerényletbe (vagy csak „egyszerû” gyilkosságba)
mint David Small? Személyiségét, gondolkodását,
nyílt véleményalkotását és ennek kimondását ismerve talán nem is olyan meglepõ, hogy nemcsak Amerikában, hanem Izraelben is furcsának tartja mind a
rendõrség, mind a titkosszolgálat, s bár bizonyítékuk
nincs ellene, s nem vádolják meg, de (biztos, ami biztos) szemmel tartják. Amikor egyik amerikai ismerõsének, a hírneves újságírónak Izraelben tanuló, az
„illetékesek” figyelmét (ártatlan, de különös) viselkedésével felkeltõ fiát súlyos bûncselekménnyel vádolják meg, amiben az apa által megkeresett amerikai nagykövetség sem tud igazán segíteni, Small rabbi

azt teszi, amihez a legjobban ért: gondolkodni kezd.
Gondolkodik, s eközben elválasztja a lényegest a lényegtelentõl, a véletlent a szándékostól, a látszatot
a valóságtól...
A „rabbi sorozat” minden más krimitõl eltér abban, hogy a zsidó vallással kapcsolatban is nyújt információkat; nem tolakodóan, nem hivalkodóan,
nem az események rovására menve, hanem mindig
csak annyit, amennyi a történtek vagy a mozgatórugók megértéséhez kell. A rabbi, mint tanító tanít (ha
nem is ez a szándéka, csak véleményét mondja el
egy-egy kérdéssel kapcsolatban) és az olvasó tanul:
logikát, türelmet, elveinkhez való hûséget és nem
utolsósorban emberséget is.
dr. Pikó Béla osztályvezetõ fõorvos
Pándy Kálmán Tagkórház
Megyei Onkológiai Centrum
Klinikai Onkológiai és Sugárterápiás Osztály
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