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Radnóti Miklós: Május
Szirom borzong a fán, lehull;
fehérlõ illatokkal alkonyul.
A hegyrõl hûvös éj csorog,
lépkednek benne lombos fasorok.
Megbú a fázós kis meleg,
vadgesztenyék gyertyái fénylenek.

Fotó: https://2.bp.blogspot.com/-s_JY2ZGBCr4/V02dm3folHI/AAAAAAAABHw/lNLPGQb6ZaYkbomnkq60kBN94DZowtsFQCKgB/s1600/
m%25C3%25A1jus%252C%2Bpirosvir%25C3%25A1g%25C3%25BA%2Bvadgesztenye.JPG
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SZÜLETÉS, GYÓGYULÁS – VÉGRE EGY HELYEN
ÁLDÁS A SEMMELWEIS-TÖMBRE
Különösen a koraszülöttek életesélyeinek növelése szempontjából történelmi jelentõségû a hír, hogy
2019. május 8-án intézményünkben átadásra került
a felújított, szülészeti, nõgyógyászati és gyermekosztályt is befogadó Semmelweis-tömb.
Az 1911-ben épített – eredetileg sebészeti pavilonnak készült, késõbb, formájára utalva H-épületként említett hatalmas komplexum az idõk során számos osztálynak: szájsebészetnek, sebészetnek, szülészet-nõgyógyászatnak, intenzív osztálynak adott
helyet, míg végül az 1923-ban gyermekmenhelynek
szánt, majd 1953-tól gyermekkórházként, 1969-tõl a megyei
kórház gyermekosztályaként
funkcionáló gyógyító egység is
otthonra talált benne.
Az épülettömb átadásának,
három felekezet általi megáldásának ünnepi pillanatai 2019. május 8-án 11 órakor kezdõdtek. A
gyulai Erkel Ferenc Alapfokú
Mûvészeti Iskola Cimbora Gyermektáncegyüttesének mûsora
után elsõként dr. Kovács József
országgyûlési képviselõ, intézményünk korábbi fõigazgató fõorvosa mondott ünnepi beszédet,
melyben visszaidézte a gyermekosztály történetét az 1960-as évekig. Õt dr. Gondos Miklós, az
Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) fõigazgatójának,
majd Takács Árpád, Békés megye kormánymegbízottjának ünnepi beszéde követte. Dr. Becsei László fõigazgató
fõorvos folytatta a dr. Kovács József által elkezdett
történeti visszaemlékezést a ’60-as évektõl napjainkig, továbbá kiemelte a szülészeti és koraszülött
részleg végre megvalósult közelségének rendkívüli
jelentõségét, valamint megemlítette, hogy a gyermekosztály új helyén a betegbiztonságot szem elõtt tartó semmelweisi tanok is betarthatóbbá váltak.
Felemelõ pillanatok következtek, amikor három
egyház képviselõi adtak áldást az új épületre, a benne dolgozó munkatársakra és a betegekre. Elsõként
Kittlingerné Tóth Márta, intézményünk kórházlelkésze
a református egyház képviseletében mondott áldást:
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket ünnepségünkön Isten Igéjével, amit Márk evangéliumában,
a 10. rész 16. versében így olvashatunk: „Jézus a kisgyermekeket ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldotta õket.”

Isten alapállása, alapvetõ hozzáállása az emberhez, a teremtett világhoz és különösen a gyermekekhez
az áldás, mindannak a jónak, értékesnek és igaznak
összefoglaló neve, amely az életet gazdaggá, teljessé teszi, életformáló, életújító, gyógyító erõ, Isten ajándéka.
A legnagyszerûbb jókívánság, amit kifejezhetünk, az
áldás. Így kérjük most Isten áldását a Semmelweis
tömbben megvalósuló gyógyító tevékenységre, a koraszülöttekre, újszülöttekre és beteg gyermekekre családjaikkal együtt, a várandós anyákra és a különbözõ
betegségben szenvedõ nõkre és szeretteikre, nem utolsó sorban pedig a gyógyító munkában tevékenykedõ egészségügyi
személyzetre, munkatársainkra!
„Áradjon át rajtunk Isten
gyógyító ereje, tisztítson meg és
erõsítsen, töltsön el szeretettel,
gyógyító melegséggel és fénnyel,
õrizzen és vezessen utunkon!”
Ámen.
Ezt követõen az evangélikus egyház képviseletében Pápai-Tóth Orsolya lelkipásztor, a
római katolikus egyháztól pedig
Tracsek Oszkár atya áldáskérõ
szolgálata következett.
Az avatószalag átvágása
után dr. Becsei László fõigazgató fõorvos, dr. Kövesdi József, a
gyermekgyógyászati osztály osztályvezetõ fõorvosa és dr.
Párducz László, a szülészeti-nõgyógyászati osztály osztályvezetõ fõorvosa leleplezte Semmelweis Ignác márvány mellszobrát az épület elõtt.
Végül a felavatott és megáldott épületben dr.
Kövesdi József bemutatta az új gyermekgyógyászati
osztályt az érdeklõdõknek.
Az osztályon tett séta után az Igazgatás épületének aulájában – a Pándy Galériában – állófogadás
várta az ünnepségen megjelenteket. A falakról Semmelweis Ignác portréja és életmûvének mûvészi ábrázolása nézett vissza a vendégekre.
Mindez a Semmelweis utcában, a Semmelweistömb és a Semmelweis-szobor szomszédságában, a
Semmelweis Emlékkiállítás helyszínén történt 2019ben, a Semmelweis Emlékév utáni évben.
A Békés Megyei Központi Kórház így õrzi és
örökíti tovább a legnagyobb magyar orvos emlékét.
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ÚJABB

MÛALKOTÁS KÓRHÁZUNKBAN

SZÉRI-VARGA GÉZA SEMMELWEIS-SZOBRA A PÁNDY KÁLMÁN KÓRHÁZ PARKJÁBAN
Az elmúlt évben, a Semmelweis emlékév eseményeihez kapcsolódva kórházunk menedzsmentje egy
szoborállítás szándékával pályázati felhívást tett közzé, mely tartalmazta az elkészítendõ alkotás anyagával, méreteivel, megjelenésével kapcsolatos igényeket.
A felhívásra végül Széri-Varga Géza szobrász- és
éremmûvész készítette el Semmelweis Ignác bronz
mellszobrát, márvány talapzatra helyezve. A szobor
2019. május 8-án – a felújított gyermekosztály megnyitó és a Semmelweis-tömb avató ünnepségén – került leleplezésre az épülettömb elõtti hatalmas páfrányfenyõ árnyas lombkoronája alatt.
Az ünnepi pillanatok után a Házi Hírmondó
szerkesztõje a mûvésszel beszélgetett az alkotásról
és az alkotóról.
TÁ: Mikor érkezett a felkérés kórházunktól egy
Semmelweis szobor elkészítésére?
SZVG: Valamikor tavaly õsszel, ha az emlékezetem nem csal. Talán túl mozgalmas éveket hagytam magam mögött; sok pályázat, kiállítás, megbízás
kissé törli belõlem az idõérzéket.
TÁ: Hogyan indult el az alkotás folyamata?
SZVG: Egy-két hónapot a „rákészüléssel” szoktam tölteni, addig csak magában hordja az ember a

a gipszbõl készült modell...

rá váró feladatot. S mikor eljön a pillanat, akkor már
magától megy minden. Persze jómagam is szeretem
az érlelési idõt sokáig nyújtani. Nehéz az abbahagyás,
az elválás, de nincs mese, egyszer el kell engedni a
már nem újszülött kezét. Tudom, közhelyeket beszélek, hiszen ezzel mindenki így van.
TÁ: Miért a bronzot választotta? Ez megrendelõi
kérés volt?
SZVG: Igen, a bronz megrendelõi kérés volt.
Szobraim döntõ részét az agyag és gipsz modell elkészítése után bronzba öntjük. Ez az út bõségesen
ad lehetõséget az átgondolásokra. Középiskolás koromban ötvösséget is tanultam, így a fémek teljesen
megbabonáztak.
TÁ: Másból is szívesen készít szobrot? Melyik
anyag a kedvence: fém, fa, kõ?
SZVG: Igen, fanatikusa vagyok a bronzon kívül
más anyagoknak is: kõnek, fának, vasnak, ráadásul
ezeket ötvözni is szeretem egy kompozíción belül.
TÁ: A felkérés elõtt hallott már a Semmelweis emlékévrõl (2018), amikor országszerte szobrot készültek
állítani Semmelweis tiszteletére?

...és a bronzba öntött alkotás
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SZVG: Természetesen hallottam az emlékévrõl, és
tudom, hogy tucat szobor készült. Bevallom õszintén,
nem foglalkoztatnak a kollégák megformálásai. Hitem
szerint a portré készítés (is) személyes szintû, intim
ügy. De lám, Semmelweis engem is megtalált, talán
azért, mert Budapesten a Semmelweis Kórházban születtem? Akárhogyan is, nagy örömmel fogadtam a megkeresést. Különös öröm és megtiszteltetés ilyen igaz
ember személyiségével találkozni, vele gazdagodni.
TÁ: Volt már korábban is gyulai kötõdése alkotásai kapcsán?
SZVG: Jó pár portré szobrot készítettem az ország különbözõ települései megrendelésére, így – talán másodikként, valamikor a 80-as években – Gyulára Székely Aladár mellszobrát, késõbb mást is.
TÁ: Egyéb szálak is fûzik Békés megyéhez?
SZVG: 25 évi komáromi illetõségem után újabb
25 évig Békéscsabán éltünk családommal. Mondhatom tehát, hogy otthon érzem magam ebben a térségben, hiszen negyed századot töltöttünk itt. Csak
néhány éve, hogy a pilisi Csobánkán telepedtünk le.
Úgy gondolom, itt már végleges mûtermemet, mûhelyeimet építettem meg.
TÁ: Mikor és hogyan indult mûvészi pályája? Miért éppen a szobrászatot választotta?
SZVG: Úgy 16 éves koromtól kezdõdõen tartom
magam szobrásznak. Persze iskolák, tanulmányok
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során igyekeztem minél többet megtanulni elõdeinktõl és kortársaimtól. Még ma is megsüvegelek egyegy jó megoldást. Elsõ, ma is vállalható zsengémet
18 éves koromban mintáztam. Azóta életemet kitölti a szobor készítés.
TÁ: Tudja még követni mûvei számát és megjelenési formáit?
SZVG: Szeretem és mûvelem a figurális szobrászat hagyományos területeit. Készítek bronzplakettet, dombormûvet, kisplasztikát, portrét, köztéri
szobrokat. Szám szerint nem tudnám megmondani,
hány kisplasztikát, érmet, köztéri emlékmûvet készítettem az országban.
TÁ: És azon túl? Külföldön is találkozhatunk alkotásaival?
SZVG: Jó néhány kisplasztikám került ki az országból, tudok Amerikába kerültrõl is, valamint Japánban készítettem egy nagy kompozíciót. Megbízásaim mellet rendszeresen részt veszek hazai és külföldi csoportos kiállításokon, pályázatokon.
TÁ: Mi jelentett segítséget, megerõsítést, amelybõl
meríteni tudott alkotó tevékenysége során?
SZVG: Pályámon sokat segítettek a különbözõ
díjak, ösztöndíjak és családom. Feleségem, Udvardy
Anikó szobrászmûvész és szüleim, gyermekeim is
mindig mellettem álltak.

Széri-Varga Géza
(Budapest, 1951. november 26.)
1966 és 1970 között a budapesti Képzõ- és Iparmûvészeti Szakközépiskolában tanult, majd
1971 és 1976 között a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskolán végezte tanulmányait. Mestere Borbás Tibor, Mikus Sándor és Somogyi József volt.
1966-ig Komáromban élt, ezt követõen Budapesten tanult10 évig. 1976-tól 25 évig Békéscsabán élt, 2002-tõl Csobánkán.
1976 és 1986 között a békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium, 1993 és 2004 között az Evangélikus Gimnázium és Mûvészeti Szakközépiskola tanára volt, 2004-tõl 2014-ig a budapesti Képzõés Iparmûvészeti Szakközépiskola tanára.
Hazai és külföldi kiállítások és pályázatok rendszeres résztvevõje, számos díj bírtokosa. Köztéri szobrainak nagy része pályázaton nyert mû.
A MKISZ (1991-tõl), a Magyar Népköztársaság Mûvészeti Alapja, majd a MAOE (1976-tól),
a Magyar Szobrász Társaság (1995-tõl), a Kerengõ Galéria (1993-tól) és a Békéstáji Mûvészeti Társaság (1990-tõl) tagja.
Számos munkája közgyûjteményben látható.
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2000 Kondoros, Kossuth park,
„Alapkõ” Millenniumi emlékmû
– kõ, bronz, 210 cm
2000. Mezõkovácsháza, Árpád út 184.,
Csanád vezér – kõ, bronz, 330 cm

2014 Gyula, Bodoki Károly emlékszobor –
bronz, kõ, 210 cm

1992. Békéscsaba, Szabadság tér,
II. világháborús emlékmû – bronz, kõ, 250 cm

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ

2019. III. évfolyam 5. szám

Díjak az utóbbi években:
2008 Debreceni Nyári Tárlat Hajdú-Bihar Megye Önkormányzatának díja
2008 Terebes (Szlovákia), Visegrádi 4-ek, III. díj
2008 A Hunyadiak és a reneszánsz-pályázat Budapest III: díj
2011 Rákóczi-pályázat , a Honvédelmi Miniszter Díja
2012 XX. Országoos Tájkép biennálé III. díj
2013 XXXVII. Nyári Tárlat, Szeged II. díj
2013 Ezüstgerely pályázat Különdíj
2013 Petõfi életútja pályázat Kiskõrös Különdíj
2013 Makovecz emlékhely pályázat II. díj
2014 MOB pályázat I díj
2014 XXI. Országos Tájkép Biennálé III. díj Hatvan
2018 TATA „Két világ határán” kiállítás díja
Egyéni kiállítások válogatás:
1978 Budapest, Újpesti Mini Galéria
1982 Tata, Komárom Megyei Mûvelõdési Központ
1983 Az én mûhelyem, Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum
1986 Békéscsaba, Munkácsy Mihály Múzeum
1990 Hatvan, Hatvani Galéria
1998 Komárom, Komáromi Kisgaléria
2000 Terebes, Kastély Galéria
2008 Tatabánya, Kortárs Galéria
2008 A fától a vasig, Komárom, Komáromi Kisgaléria
2013 Kiskõrös Petõfi Múzeum
2015 Hatvan, Hatvani Galéria
Referencia munkák:
1979 Békéscsaba, Széchenyi liget, Mohácsy Mátyás – bronz, 70 cm
1980 Békéscsaba, József Attila lakótelep, Kentaur-pár – bronz, 250 cm
1984 Békéscsaba, Békés Megyei Hírlap Szerkesztõség, Életfa – fa, bronz dombormû, 8 m²
1986 Gyula, Székely Aladár utca, Székely Aladár – bronz, 70 cm
1987 Békéscsaba, Városi Sportcsarnok, Tornászlány – bronz, 650 cm
1988 Békéscsaba, Víz- és Csatornamû Vállalat, megyetérkép – vörösréz, bronz, 75×85 cm
1988 Vésztõ-Mágor, Történelmi Emlékhely, Népi Írók Szoborparkja, Barsi Dénes – bronz, 70 cm
1989 Békéscsaba, Állami Gazdaság, Holdimádó – kõ, réz, 150 cm
1990 Gyomaendrõd, Fõ tér, A II. világháború áldozatainak emlékmûve – bronz, 200x100 cm
1992 Végegyháza, A XX. század forradalmárainak és áldozatainak emlékmûve – kõ, bronz, 150 cm
1992 Békéscsaba, Szabadság tér, II. világháborús emlékmû – bronz, kõ, 250 cm
1994 Gyula, Vár-sétány, Havasi István – bronz, mészkõ, 190 cm
1995 Békéscsaba, Vidovszky Béla-emléktábla – bronz dombormû
1996 Békéscsaba, Árpád fejedelem tere, Árpád fejedelem – mészkõ, 330 cm
1996 Mezõberény, Fortuna tér, Barátság-oszlop – bronz, andezit, 240 cm
1997 Gyula, Pálffy Gusztáv – bronz dombormû
1997 Magyarbánhegyes, Kossuth Lajos – bronz dombormû
1998 Mezõberény, Orlai Petrics Soma Általános Iskola, Orlai Petrics Soma – bronz, 70 cm
1998 Békéscsaba, Szeberényi tér, Luther Márton – bronz, 70 cm
2000 Elek, Polgármesteri Hivatal parkja, Szent István – kõ, bronz, 70 cm
2000 Kondoros, Kossuth park, Millenniumi emlékmû – kõ, bronz, 210 cm
2000 Mezõkovácsháza, Árpád út 184., Csanád vezér – kõ, bronz, 330 cm
2000 Ács, Kastély-park, Szent István – mészkõ, bronz, 70 cm
2000 Békéscsaba-Jamina, Jézus Szíve templom, Szent László – bronz, 250 cm
2001 Ópusztaszer, Nemzeti Történeti Emlékpark, Hunyadi János kormányzó – bronz, 75 cm
2001 Békéscsaba, Szeberényi tér, Szeberényi-emlékmû – gránit, bronz, 210 cm
2001 Makó, Széchenyi tér, Galamb József – bronz, 70 cm
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2003 Békéscsaba, Szent István tér, A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékmûve – bronz, beton,
gránit,230×130×60 cm
2003 Békéscsaba Arany János dombormû – bronz, életnagyság
2004 Ács, Vásárhelyi Pál utca 20., 100 éves az ácsi Ipartestület – bazalt, mészkõ, bronz, fa, 250 cm
2004 Bakonyszombathely általános iskola Bedek Elek bronz dombormû
2005 Budapest V., Széchenyi rakpart, Bibó István – bronz, 190 cm
2005 Janikovszky Éva síremlék Budapest farkasréti temetõ
2005 Békéscsaba, Andrássy út, Velocipédes városcímer színezett mûkõ, bronz, Ø 410 cm
2006 Körösladány, Wenckheim-kastély, 1956-os emlékmû – bronz, 210×320×80 cm
2007 Budapest VII., Klauzál tér, Huszár (1848-as emlékmû) – mészkõ, bronz 260 cm
2009 Komárom, Zsolt Béla dombormû-mészkõ, bronz 70×120 cm
2010 Budapest, I. ker Szarvas tér Kitelelepítettek emlékmûve, mészkõ, üvegbeton, gránit 480 cm
2010 Tatabánya, Erkel Zeneiskola, Erkel Emlékszobor, gránit 195 cm
2011 Budapest, III. ker, Katinyi Mártírok tere, Katinyi Mártírok Emlékmûve- gránit, acél, 430cm
2011 Japán, Toyama, Délután fél három, fa, 200cm
2013 Budapest , XI. ker. Dr. Probocskai Endre mellszobra, bronz, mészkõ, 210 cm
2013 Balatonalmádi, Csónakban, beton, kortenacél, 170 cm
2014 Gyula, Bodoki Károly emlékszobor, bronz, kõ, 210cm
2015 Kiskõrös, Itt születtem én... (Petõfi emlékdombormû) bronz, 230 cm
2016 Kerecsend 1956-os emlékmû, gránit 260 cm
2016 Mezõberény 1956-os emlékmû mészkõ, corten acél, bronz, 270cm
2017 Füzesabony „Kezek” ’56-os emlékmû, mészkõ, bronz, 250 cm
2018 Kiskõrös Emlék dombormû a szlovák betelepülés 300. évfordulójára, bronz, 350cm

Széri-Varga Géza mûvészi hitvallása egy kilencvenes évek derekán rögzített beszélgetésbõl idézve:
„Nekem a legizgalmasabb dolog a nyers, az expresszív kifejezésmód. Ez hol drámai tartalmat, hol lírait tartalmaz, esetleg a szatíra felé hajlik, de többnyire keveredik nálam. Ez a felszínen mindenképpen egy
rusztikusságban, tördeltségben, nyerseségben jelenik
meg. Kerülöm az arányos formákat, a zártságot.”
A Pándy Kálmán Tagkórház parkjába költözött
Semmelweis-szobor – a tökéletesen megformált arc,
a jól érezhetõ szigorú tekintet, a határozott tartás
valóban rusztikus, tördelt, kissé nyers stílusú megjelenítése – jó példája ennek a hitvallásnak. A nyers
erõ mellett azonban az emberi küzdés, a tántoríthatatlan hit és egy magányos hõs elszántsága is épp úgy
sugárzik az alkotásból. Mindez lenyûgözõ és tiszteletet parancsoló. Nap mint nap felemelõ a Vele való
szembesülés.
Dr. Párducz László osztályvezetõ fõorvos avató
beszédében is hasonló gondolatokat fogalmazott
meg:
„...A szobornak jelképes üzenete van: mindig és
minden körülmények között küzdjünk az igazunkért!
A lehetetlenül nehéz akadályok esetén is legyünk állhatatosak, elhivatottak! Mindez arra is inspiráljon
bennünket, hogy soha ne adjuk fel, mindig, meg nem

állva haladjunk a céljaink felé. Semmelweis Ignác
szobra nemcsak jelkép, nemcsak védjegy, nemcsak a
kitartásról, az elhivatottságról szól, hanem egyfajta felelõsségre is késztet és kér bennünket. Semmelweis, mint
az emberiség egyik legnagyobbika, nemcsak képviselte, hanem tovább is fejlesztette a klasszikus emberi értékeket.
Németh László szerint: „Nincs pálya, amely az erkölcs ormaira észrevétlenebb szerpentint kínálna mint
az orvosi.” Semmelweis feljutott a csúcsra.
S mi, amikor a szobor elõtt elhaladunk, arra pillantást vetünk, emocionális élményként a szoborral
vagy akár annak egy részletével azonosulhatunk. Ihletként mindannyian megkaphatjuk azt az inspirációt, amit a szoborban megtestesülõ élet lehelt belénk.
Ez nem más, mint abban a bizonyos Isteni színjátékban való részvétel – mondjuk egy hajnali órában, egy
szüléshez sietve.
A szerepvállalásainkat átérezve, az e világi életünkben, mely szerint az emberi élet feltétlen tisztelete
kell, hogy álljon mindig a gondolkodásunk középpontjában, és ha nem a merkantilis szemlélet dominál az
egónkban, akkor az empátiánk elnyeri a betegeink bizalmát és a belénk vetett hitét.
Ezekben az esetekben megtörténik az újjászületés:
Semmelweis erkölcsi nagysága és halála támad fel bennünk.
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Valójában ezt a kérdést kell feltenni önmagunknak: Mi hol is tartunk?
A hagyományt, a tudást és alázatot képviselve –
a Semmelweis-szobor elõtt elhaladó várandósaink
megérzik ezt. Ha betartjuk a humánum hangját, ez lesz
az alapvetõ fontosságú szál a szövetben, amely összeköt bennünket a betegeinkkel és Semmelweisszel.
Végezetül számomra, valamint a Magyar Családés Nõvédelmi Tudományos Társaság számára különösen felértékelõdik egy olyan ember tisztelete, aki a
család, az édesanyák megmentésére áldozta fel az életét. Az Õ szellemi örökségét a szülészorvosi hivatásunkba integrálni kell az alázattal, a becsületességgel,
az állhatatossággal úgy, hogy mindezek mindig felül
kell, hogy kerekedjenek az emberi büszkeségeinken.
Eközben pedig az erkölcsi felelõsségünk részét kell,
hogy képezze az igazságra való törekvés.
Ezt kell átérezni, ezt kell a mindennapjaink részévé
tenni nekünk, Semmelweis késõi utódainak.”

11
Az utóbbi két év két jeles ünnepet, egyben fontos feladatot adott nekünk, egészségügyben dolgozóknak. 2017-ben az ápolás nagyasszonyát, Kossuth
Zsuzsannát, míg 2018-ban a magyar orvos géniuszt,
Semmelweis Ignácot köszöntöttük születésük 200.
évfordulóján. Intézményünk büszkén tekinthet
vissza mindkét emlékévben vállalt és teljesített küldetésére: méltó módon örökítette meg az utókor
számára az ápolás és az orvoslás két magyar hõsének emlékét. A Pándy Kálmán Tagkórház igazgatási épületének mindkét oldalán egy-egy emlékhely
õrzi önfeláldozó életük történetét. Kossuth Zsuzsannát, Magyarország elsõ fõápolónõjét Szõke Sándor szobrászmûvész, dr. Semmelweis Ignácot, a legnagyobb magyar orvost Széri-Varga Géza szobrászés éremmûvész alkotása tette halhatatlanná az itt
járók számára.

Széri-Varga Géza ötödik alkotása Gyulán:
Semmelweis u. 1.: Semmelweis Ignác mellszobor – bronz, mészkõ, 220 cm
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SZERVTRANSZPLANTÁCIÓ – LEHETÕSÉG EGY ÚJ ÉLETRE
Dr. Berkesi Erika osztályvezetõ fõorvos
BMKK dr. Réthy Pál Tagkórház, Nefrológiai Osztály
B.Braun Avitum 5. sz. Dialízisközpont
2019. május 09-én a dr. Réthy Pál tagkórház
Nefrológiai osztálya és a B.Braun Avitum Dialízisközpont közös szervezésében egy rendhagyó rendezvényre került sor a békéscsabai kórház Remenár-termében. Úgy éreztük, hogy nekünk, nefrológusoknak
különösen fontos beszélnünk a transzplantációról,
hiszen betegeinket a vesepótló kezelésekkel életben
tudjuk tartani, de az igazi gyógyulást és jó életminõséget számukra csak a vesetranszplantáció hozhat.
A márciusi Vese Világnapi rendezvényünk után
most tehát ezt a nagyon fontos
témát boncolgattuk. A tudományos rendezvény ezúttal rendhagyó volt, hiszen tudományos elõadások mellett meghívtunk korábban dializált, jelenleg már
transzplantált szervvel élõ betegeinket egy interaktív és kötetlen beszélgetésre. Célunk az volt,
hogy az ismeret átadása mellett
az érzelem is hangsúlyt kapjon és
megérintse azokat, akik megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. Érzelmek nélkül nem is
lehet errõl a témáról beszélnünk,
hiszen a szervtranszplantáció
minden túlzás nélkül valóban lehetõséget jelent betegeink számára egy új és teljesebb életre. Ebben nekünk, az egészségügyben dolgozóknak az a feladatunk, hogy ehhez minden lehetõséget biztosítsunk,
az igazán nagy dolog azonban az, amikor egy ember
a szervdonációval életet, életeket ment.
A szövet- és szervátültetések története a legendák ködébe vész és több évezredre tekint vissza.
Meglepõ módon már középkori festmények is kifejezik az ember vágyát, egy-egy beteg végtag egészségesre való cseréjére. Szent Domján és Kozma
Diocletianus császársága idején keresztény mártírhalált haltak, és késõbb szentté avatták õket. Történetük a modern transzplantológia, a szervek és a
szövetek átültetésének minden alapelemét hordozza. A templom szeretett sekrestyésének le kellett
vágni a lábát. Tudták, hogy egy vele egykorú mór
az elõzõ napon halt meg. Kimentek a temetõbe, levágták és elhozták a lábát. Italokkal álmot bocsátottak a sekrestyésre és átültették a mór lábát. Úgy
gondoljuk, hogy Domján és Kozma orvosok voltak,
egyikük belgyógyász, másikuk sebész és hogy még
jobban közelítsünk az immunológiához, egypetéjû

ikrek voltak – legalábbis így tartjuk. Õk már megvalósították a különbözõ szakmák együttmûködését. Hogy a történet keletkezésekor még nem ismerhették az átültetés alapvetõ problémáját, az immunológiailag idegen fogalmát – az mutatja, hogy fehér embernek fekete ember (mór) végtagját ültették át.
A szervátültetés megvalósításához azonban
hosszú út vezetett…
Ennek egy igen fontos állomása 1962. december
21-én Szegeden történt a Petri
Professzor által vezetett Sebészeti Klinikán, ahol dr. Németh
András az elsõ magyarországi
vesetranszplantációt elvégezte
egy 26 éves nyomdász fiatalemberen. Mindenkinek ajánlom
Német András: 79 nap remény.
Az elsõ magyar veseátültetés
története címû írását, mely az
interneten is elérhetõ. Megrendítõ napló egy korát megelõzõ
orvosi beavatkozásról (a hivatalos, államilag támogatott program 1973-tól indult Magyarországon), ezen túl pedig egy fiatal betegrõl, akinek ez volt az utolsó reménye az életben maradásra és egy orvosokból, nõvérekbõl álló lelkes csapatról, akik mindent megtettek azért, hogy a
remény valósággá váljon.
A rövid történeti áttekintést követõen köszöntöttük dr. Mihály Sándor Urat, az Országos Vérellátó Szolgálat, Szervkoordinációs Iroda transzplatációs
igazgatóját, meghívott elõadónkat. Elõadásában átfogó képet adott a szervdonációs és transzplantációs programokról Magyarországon és Európában.
Megismerhettük az Eurotranszplant felépítését, mûködését, azt a lehetõséget, amelyet Magyarország
2012. januári csatlakozásával kaphattunk. Gyakorlatilag azóta a szervtranszplantációs listán lévõ összes
gyermeket megtranszplantálták, illetve rövid idõn
belül szervet tudnak biztosítani, ha az szükséges.
Hatalmas lehetõséget kaptak a hiperimmunizált betegek, akiknek addig alig volt esélyük transzplantációra. Ma jelenleg hazánkban csak vesére közel 1200
beteg vár. Az Európai Unio célul tûzte ki az itt élõ
állampolgárok tudatosságának növelését. Európaszerte (Magyarországon is) fõleg az elhunytakból
származnak a transzplantált szervek, jóval kevesebb
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az élõ donáció. Ma az önrendelkezési jog alapján az
egyén dönt arról, hogy mi legyen szerveivel (agyhalál esetén). Egy felmérés szerint az emberek közel
háromnegyede hajlandóságot mutat a donációra, de
csupán negyede hallott errõl. Ha ezt sikerülne javítani, akkor valószínûleg többen adnának szerveket.
Másik oldalról a népesség éves halálozását tekintve a lakosság arányában kb. 1000 agyhalottat
feltételeznek, azonban ezek kevesebb, mint negyede kerül felismerésre. Képet kaptunk a
kórházak donációs aktivitásáról
országos és régiós szinten, csakúgy, mint a transzplantációs
centrumok aktivitásáról. Bemutatta: hatalmas eredmény és
a több évtizedes program sikerét bizonyítja, hogy 2018. március 7-én megtörtént a tízezredik szervtranszplantáció Magyarországon. Országunkban
jelenleg szív, máj, tüdõ, vese,
vese-pancreas, szív-vese transzplantációk történnek 7 centrumban.
Az elõadásokat tovább folytatva dr. Zádori Máté
kollégám a vesetranszplantációra történõ felkészítést,
a kivizsgálás sokrétûségét és szervtranszplantációs
várólistára helyezés folyamatát mutatta be. Nagyszerû lehetõség az, hogy ma már un. predialízis stádiumban is várólistára helyezhetõk a betegek, így lehetõségük van arra, hogy úgy kapjanak vesét, hogy
nem kell járniuk vesepótló kezelésre. Elõadása végén a békéscsabai Nefrológiai Centrum 10 éves adatait mutatta be. Az országos átlag felett vannak várólistán betegeink ( a dializáltak csaknem 20%-a, egyre emelkedõ számmal predializált betegek). Centrumunkban szép számmal voltak un. élõdonoros
transzplantáltak, ahol egy érzelmileg közelálló személy ajánlja fel szervét szerettének.
Dr. Török Edina, tagkórházunk intenzív therápiás
szakorvosa kiváló elõadásában az intenzív osztályon
folyó donorgondozást foglalta össze. Talán mindannyiunk számára ez a legkevésbé ismert és nem
meglepõ módon nagyon pontosan definiált, jogilag és
orvosszakmailag is szabályozott folyamat. A donor-
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gondozás rendkívüli precizitást, dokumentálást követel az intenzív osztályon dolgozóktól, akiknek meg
kell birkózniuk a szerettüket éppen elveszítõ családok pszichés vezetésével is.
A program végén köszöntöttük köreinkben betegeinket: Nagy Ferencné Marikát és a Kiszely házaspárt, Mártit és Jánost akik elfogadták a felkérést
és a meghívást egy kötetlen beszélgetésre.
Marika több, mint 19 éve
dialízisben eltöltött idõ után
hiperimmunizáltként az Eurotraszplant segítségével kapta
meg veséjét, mely azóta is tökéletesen mûködik. Márti férjén szeretett volna segíteni aki
a párja, társa, gyermekei édesapja. Mindezt mérlegelve ajánlotta fel veséjét férjének egy
élõdonoros traszplantációra
vállalkozva. Beszéltek a szervátültetéshez vezetõ útról, az utána következõ idõszak nehézségeirõl és örömeirõl. Mindhármuk sorsa könnyeket csalt a hallgatóság szemébe. Emberi
sorsok, életek, a betegségtõl, a bizonytalan jövõtõl,
az elmúlástól való félelem. Mindannyiunk egyszer
szembesül velük! Õk például szolgálnak számos egyszerû dologban, úgy mint: élni akarás, kitartás, fel
nem adás, betegséghez viszonyulás, együttmûködés,
szeretet, tisztelet. Megfogalmazták, hogy milyen érzés néhány olyan egyszerû dolog, mint ismét vizelni, bármennyit inni, szabadon élni, dialízis nélkül.
Nevelni a gyerekeket, unokákat, ismét tervezni, célokat kitûzni és a betegségre nem gondolni.
Nekünk, orvosoknak és nõvéreknek – akiknek
részük volt abban, hogy eljutottak idáig – mérhetetlen öröm, hogy részesei lehettünk boldogságuknak.
Az tudományos program egyik nem titkolt célja
az volt, hogy a donáció fontosságára felhívja a figyelmet, fokozza az aktivitást. Lehet, hogy véletlen, de
néhány nap múlva a békéscsabai tagkórház Intenzív
Osztályáról donorjelentés érkezett. Az egyik vesét
egy nálunk dializált többgyermekes családapa kapta
meg. Köszönet érte!

Illusztrációk forrása:https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQpnteWbygzAR5Vtj8yaUbvTSBrQSHuRGID5Cf1ExTpy2Ab__cd
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ24SdG62x_IpeM_HYBougzXgb6dYDVkPF4q8aDXmkm-HghnjYS
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ENDOPED 2019. MÁJUS 10-11.
GYERMEKGYÓGYÁSZATI TUDOMÁNYOS ÜLÉS VÁROSUNKBAN
A Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház Gyermekosztályát az a megtiszteltetés érte, hogy felkérést kapott a Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Endokrinológiai és
Anyagcsere Társaság Gyermekendokrinológiai Szekciójának 2019. évi Tudományos Ülésének megrendezésére.
A Gyermekendokrinológiai Szekció a Magyarországon dolgozó
gyermekendokrinológusok szakmai-tudományos
közössége. Az igen változatos tünetek képében megnyilvánuló gyermek endokrin betegségek ismertetésére hivatott a szekció legfontosabb országos fóruma, az évente megrendezésre kerülõ tudományos
ülés az ENDOPED, mely kreditpont szerzõ lehetõség is egyben.
A mindig „családias hangulatú” kongresszus az
idén is bõvelkedett megvitatásra kész esetekkel. A
referátumok és szakmai összefoglalók a nemi differenciálódás zavarai területén bõvítették tudásunkat,
a pajzsmirigy ultrahang diagnosztika, pajzsmirigy tumorok világába kalauzolták a hallgatóságot.
A növekedés zavar, csontanyagcsere, mellékvese, hypophysis szekciók során elhangzott diszkusszi-

ókkal segíthetjük egymás munkáját a gördülékeny
betegellátás érdekében.
A gyermekendokrinológusok jelentõs része gondoz diabéteszes gyermeket. A cukorbetegek növekvõ száma mellett nõnek az ellátásuk, gondozásuk során felmerülõ problémák is. Így kongresszusunkon
külön szekciót szentelünk a gyermek diabetológiai
eseteknek.
A tudományos programot nemcsak az Elizabeth
Hotel gyulai várra nézõ panorámájával, a nagyszerû
wellness létesítmények biztosításával kívántuk emlékezetessé tenni, de reméljük, hogy az ide látogató
kollégák számára az Almásy kastély „történelmi utazása”, a Békés megyei hagyományok bemutatása,
gasztronómiai élmények is felejthetetlenné tették az
itt töltött idõt.
Dr. Kolozsi Anita és Dr. H. Nagy Katalin
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház Gyermekosztálya
a kongresszus szervezõi
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FEJLÕDÉS ÉS IDENTITÁS
GYERMEKPSZICHIÁTRIAI KONGRESSZUS GYULÁN
Városunkban került megrendezésre 2019. május
23-25 között a Magyar Gyermek- és Ifjúságpszichiátria és Társszakmák Társasága 43. kongresszusa. A
helyszín apropóját az adta, hogy a gyulai kórházban
30 évvel ezelõtt indult újra a gyermekpszichiátriai ellátás.
Történeti visszatekintés
Az 1920-as évekig – szükségképpen – a felnõtt betegek között helyezték el a pszichiátriai betegségben
szenvedõ gyermekeket. 1927 decemberében aztán új
pavilon építését kezdte meg a kórház a gyermek elmebetegek számára, melyet 180 ágyasra terveztek. Az osztály 1939-ben még teljes kapacitással mûködött, megszûnte után a felnõtt elmepavilon földszintjére kerültek a fiatalkorú elmebetegek. A kórház rekonstrukciója okán 1978-tól több mint tíz éven át szünetelt a gyermekek fekvõbeteg pszichiátriai ellátása.
Jelentõs dátum az osztály életében 1989. december elseje, amikor a Békés Megyei Képviselõ testület
Pándy Kálmán Kórháza 1899-ben épült pszichiátriai
tömbjének földszintjén újra indult a gyermekpszichiátriai ellátás.
A megyei gyermekpszichiátriai részlegen 3-14 éves
korig gyógyítják a beteg gyermekeket, a szakambulancián 18 éves korig fogadnak hangulati-, pszichés-,
pszichoszomatikus és szociális zavarokkal, hiper-

aktivitással, pubertáskori problémákkal pszichózisokkal, értelmi fogyatékossággal küzdõ betegeket.
A terápia és a szolgáltatás eszközei 2004-tõl
hippoterápiával, 2012-tõl élményszobával, 2018-tól
állatasszisztált (kutya) terápiával, zeneterápiával, a
játszóudvar felújításával bõvültek, melynek eredményeként a részleg 2019-ben elnyerte a „Családbarát Osztály” címet.
A kongresszus fõvédnöke dr. Kovács József országgyûlési képviselõ, az Országgyûlés Népjóléti Bizottságának alelnöke volt. Az eseményen dr.
Görgényi Ernõ, Gyula város polgármestere a kongresszus védnökeként vett részt. A tudományos ülésszak részvevõit dr. Szabó Ferenc, a Pándy Kálmán tagkórház orvosigazgatója is köszöntötte, majd elkezdõdtek az elõadások. Elsõként dr. Gácser Magdolna,
a gyulai gyermekpszichiátriai részleg nyugalmazott
osztályvezetõ fõorvosa mutatta be a gyulai gyermekpszichiátria történetét a kezdetektõl napjainkig.
A kongresszuson dr. Gácser Magdolnának – a
gyermek- és ifjúságpszichiátriában évtizedeken át nyújtott kiemelkedõ szakmai életmûve elismeréseként – a
Magyar Gyermek- és Ifjúságpszichiátria és Társszakmák Társasága
„A MAGYAR GYERMEKPSZICHIÁTRIÁÉRT”
emlékplakettet adományozta.
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A kongresszus nyitó rendezvényén a békéscsabai Esély Pedagógiai Központ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztõ Iskola tagjai adtak

mûsort, a háromnapos rendezvényt a szintén békéscsabai Premier Mûvészeti Szakgimnázium és Alapfokú Mûvészeti Iskola kórusának mûsora zárta.
T. Á.

Fotó: https://www.gyulaihirlap.hu

A kongresszusra készült torta,
rajta Béni Péter megszívlelendõ üzenete:
Emberrel... emberként
Itt a Földön egyetlenegy számít,
az, hogy ember emberrel mint bánik.
Nem kell, hogy mindenkit szeressen,
csak hagyni, hogy ember,
ember lehessen.

A gyulai
gyermekpszichiátria
csapata

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ

2019. III. évfolyam 5. szám

17

ÁPOLÓK NEMZETKÖZI NAPJA A DR. RÉTHY PÁL TAGKÓRHÁZBAN
FLORENCE NIGHTINGALE EMLÉKÉRE
A Békés Megyei Központi Kórház békéscsabai
tagintézményének Remenár-termében a hagyományokat követve idén is Florence Nightingale születésnapjára emlékezve, ezúttal május 23-án köszöntötték ünnepélyes keretek között az intézmény dolgozóit, akiknek áldozatos munkája napjainkban is
épp olyan fontos, mint régen!
Az ünnepség Tárkány-Szûcs Zsuzsanna ápolási
igazgató helyettes köszöntõjével kezdõdött, aki elmondta, hogy ünnepelni jó dolog, és köszönetet
mondott minden dolgozó áldozatos munkájáért! Dr.
Zsilák János helyettes fõigazgató fõorvos köszöntõjében kiemelte, hogy ezen ünnepség elsõdleges célja
az elismerés a dolgozóknak, továbbá, hogy a hivatás
lényege a segítség és az elhivatottság! Ezután Mészáros Magdolna ápolási igazgató is köszöntötte a jelenlévõket, és azokat, akik ebben az idõpontban is dolgoznak. Ünnepi beszédében kiemelte, hogy az egészségügyben dolgozók a történelem során mindig hétköznapi hõsök voltak és ma is azok! E nehéz hivatás ma hiányszakmának számít. Aki azonban az ápolói hivatást választja, egy különleges életúton indul
el, hiszen azzal, hogy találkozik nehéz emberi sorsokkal, fájdalmakkal, az õ egyénisége is gazdagabbá,
értékesebbé válik. Megtanulja értékelni az apró örömöket, a hivatásában megtapasztalt hétköznapi kis
csodákat. Ezáltal annak a titoknak a részesévé válik, hogy mitõl lesz EMBER az ember.
A köszöntõk után Földi Anikó gondolataival
emlékeztek meg a résztvevõk Florance Nightingalerõl, majd Balogh Adrienn Reményik Sándor: Gyógyíts
meg! címû versét adta elõ.
Az ünnepség egyik izgalommal telt pillanata mindig az „Év szakdolgozója” elismerés átadása. 2019ben ezt a kitüntetõ címet Baji Anna, a tagintézmény

Ápolási Osztályának diplomás ápolója és mentálhigiénés szakembere kapta meg.
Baji Anna ünnepi beszédében elmondta, hogy az
elismerés meglepte, hiszen õ a kiégésrõl jött elõadást
tartani, és tessék...! Véleménye szerint az ápolói munka nem a reflektorfényben zajlik, hanem a betegágy
mellett. Megemlítette, hogy 31 sebészetben eltöltött
év után az Ápolási Osztály sokat hozzátett a személyiségéhez. Ezen elismerés a közösségnek is szól.
A Dr. Réthy Pál Tagkórházban idén elõször avattak Tiszteletbeli ápolót. Ezt a kitüntetõ címet Krizsán
Mihályné érdemelte ki, aki a Békéscsabai Szakképzési Centrum szakoktatója.
Meghatottságában kiemelte, hogy õ a tanulói

miatt jött el, ugyanis közülük többen szép elõadással készültek az ünnepségre, és közben hatalmas elismerés várta itt. Elmondta, hogy öröme határtalan,
mindent megtesz tanítványai sikeréért és fontosnak
tartja a tudás legmagasabb szintû átadását!
Az ünnepi percek után következett az egészségügyi dolgozók tudományos ülése, melynek két üléselnöke dr. Zsilák János helyettes fõigazgató fõorvos
és Tárkány-Szûcs Zsuzsanna ápolási igazgatóhelyettes volt, aki az elõadásokat a következõ gondolattal
nyitott meg: „Szeretettel várjuk a tanulókat, majd a
végzetteket kórházunkba dolgozni, mert ez a fejlõdés
fontos eleme!”
A program során az alábbi elõadások hangzottak el:
– Felkészülés a nyugdíjas évekre
Háló Kornélia 15. oszt. ápoló tanuló – BSZC
Szent- Györgyi Albert Szakgimnázium és Kollégium
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Elõadása elején örömét fejezte ki, hogy az elõadásán több szakma képviselõi jelen vannak, hogy
megismerjék ezt a módszert, hiszen véleménye szerint ez elengedhetetlen a sikeres vizsgálat elvégzéséhez.
– Az ápolói hivatás múltja, jelene, és jövõje
Balogh Adrienn – 3. Belgyógyászat / 1. endokrinológia, Dr. Réthy Pál Tagkórház

– Ápoljuk a betegjogokat
Gulyás Rebeka, Reszelõ Dániel, Varga Babett,
Vári Kinga, Vida-Szûcs Judit 15. osztályos ápoló tanulók – BSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium
és Kollégium
A hallgatók ötletes és hangulatos elõadást mutattak be a betegjogok ölelésében.
– Miért szeretnék ápoló lenni?
Máriás Erika 14. oszt. ápoló tanuló – BSZC
Szent-Györgyi Albert Szakgimnázium és Kollégium
Elõadásában kiemelte, hogy már tanuló évei elején is szakmai vágyai kiteljesedése kísérte mindennapjait: „Érzem, hogy nekem ezt kell csinálnom, így
a feladat könnyebb”- mondta.
– A pitvarfibrilláló betegek elõfordulása és
antikoaguláns terápiájuk a Békés Megyei Központi Kórházban
Varga Hajnalka – Sürgõsségi Betegellátó Osztály,
Dr. Réthy Pál Tagkórház
– Ultraszonográfia- a sikeres vizsgálat szakmai
alapjai
Csernus Lívia – Radiológia, Dr. Réthy Pál Tagkórház

– Hamuvá válva
Baji Anna diplomás ápoló, mentálhigiénés szakember – Ápolási osztály, Dr. Réthy Pál Tagkórház
Elõadásában kiemelte, hogy a kezdeti fellángolásból munkánk során késõbb hamu lehet, de hogy
az esetleges kiégés hamujából szárnyalni legyen képes az egészségügyben dolgozó, ezért dolgozik õ is.
– Csípõprotetizált betegek fájdalma
Benkovics Kitti – Traumatológia, Dr. Réthy Pál
Tagkórház
– Felelõsség megosztása egynapos sebészeti ellátásban
Szûcsné Futó Irén Cecília – Sebészeti osztály, Dr.
Réthy Pál Tagkórház
– APN helye az egészségügyi ellátó rendszerben
– végzettséget megszerzett hallgatói szemszögbõl
Vass Melinda – Sürgõsségi Betegellátó Osztály, Dr.
Réthy Pál Tagkórház
Elõadásában kiemelte, hogy azt üzeni az egészségügyben dolgozóknak, legyenek bátrak és merjenek továbbtanulni, mert a megszerzett tudás kizárólag a sajátunk! Gyakorló anyaként nehéz volt a tanulás, de a vége örömöt adott.
– Harc a vastagbélrák ellen – azaz a korai felismerés jelentõsége
Tapolcsányiné Balog Éva – 1. Belgyógyászat és
Gasztroenterológia, Pándy Kálmán Tagkórház
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Az elõadásokat követõen kérdések és hozzászólások következtek, majd dr. Zsilák János helyettes
fõigazgató fõorvos megköszönte az elõadásokat, és
kifejtette, hogy szépen dokumentált és változatos elõadások tették színessé ezt az ünnepséget. Ezután
Mészáros Magdolna ápolási igazgató értékelte az elhangzott elõadásokat.

MESZK

Az elõadók sárga rózsát és oklevelet vehettek át
munkájuk elismeréseként.
A tudományos üléssel egybekötött ünnepséget a
résztvevõk megvendégelése zárta.
Pap Attila
mûtõssegéd
Dr. Réthy Pál Tagkórház

KÜLDÖTTVÁLASZTÁS

2019. MÁJUS 23.
A Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórházában 2019. május 23-án
került sor a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) helyi küldöttválasztására.
Sajnos a megjelentek száma nem volt
elégséges a 25%-os minimális részvételi
szinthez, így a küldöttválasztás eredménytelen lett.

A megismételt küldöttválasztásra 2019. június 11én 6:00–18:00 között a Pándy Kálmán
Tagkórház Éttermében található régi
cukrászda helyiségében kerül sor.
A megismételt választásra minden
MESZK tagot várunk!
Köszönöm az elsõ fordulón megjelent tagtársak aktivitását.
Koszta Julianna
MESZK helyi elnök
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KARI NAP A GÁL FERENC FÕISKOLÁN
EGÉSZSÉGESEN, KULTURÁLTAN, KÖRNYEZETTUDATOSAN MAJÁLISOZTAK A JÖVÕ ÁPOLÓI,
SZOCIÁLIS MUNKÁSAI, EGÉSZSÉGTURISZTIKAI SZAKEMBEREI
Kari napot tartott 2019. május 2-án a Gál Ferenc
Fõiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kara. A
jeles nap alkalmából különbözõ programokkal várta
a Hallgatói Önkormányzat, a Kar vezetése, oktatói
és fõiskolán dolgozó munkatársai a hallgatókat ezen
a szép tavaszi napon.
A kari nap hagyománya alapvetõen hosszú vekre
vezet vissza a gyulai campuson. Saját, valamikor más
karok együttes szervezésében sohasem volt hiány ötletességbõl, versenybõl, jó kedvbõl, humorból.
Együtt mozdult olyankor az egész város, hiszen nem
csupán a fõiskola területén, hanem városszerte is színes programokkal várta a fõiskola az érdeklõdõket.
Sátrak jelezték sokszor a fõiskola udvarán, olykor a Várnál a gyulai fõiskolások rendezvényeit. Fõzõversenyek,
gasztro standok, jelmezek, játékok, díjak elmaradhatatlan kellékeit képezték
a kari napnak.
Fõzésbõl idén sem volt hiány. A
Hallgatói Önkormányzat tagjai vendégeltek meg mindenkit egy finom babgulyással, mely a délelõtt folyamán készült
az udvaron lévõ pavilonban. A napot viszont sportprogrammal indítottuk, ahol
5 km-t futottunk a 26-os számot belerajzolva Gyula térképébe, megemlékezve
arról, hogy 26 éves a gyulai felsõoktatás.
Ezt követõen a rekreációs teremben
relaxálhattak, nyújthattak és hozhatták
magukkal kedvenc verseiket, megnyugtató gondolataikat a feltöltõdni vágyók.
Egészségügyi szûrésen is részt vehetett
mindenki, aki akár a vércukrát, vérnyomását, testzsírszázalékát vagy az általános egészségügyi állapotát szerette volna felmérni. Filmélmények megbeszélésére is sor került. Mindenki kedvenc,
ám tanulságos filmjét hozhatta, ahol az
adott filmet szakmai szemmel elemeztük
és beszéltük meg. Az udvar közös szépítésére is sor került. Oktatók, hallgatók és munkatársak segítségével közös
virágültetés keretében hoztuk el a tavaszt a fõiskola számára.
Mindemellett úgy gondoljuk, hogy
méltóan zárta ez a szép, közös nap a
szorgalmi idõszakot és kezdte meg mindenki számára a vizsgaidõszakot. Köszönettel tartozunk a Kar vezetésének,
oktatóinak, munkatársainak, a Hallgatói

Önkormányzatnak, valamint a már hosszú évek óta
kitartó fõzõcsapatnak, akik minden évben gondoskodnak arról, hogy ebéd kerülhessen az asztalra.
Hagyományaink és az együtt töltött idõ kovácsol
össze bennünket, hiszen sokszor egy feleslegesnek
vagy picinek ítélt dolog lesz az, amelyre hosszú évek
múltán is emlékszünk majd.
Gary Chapman szavaival élve:
A közösen átélt élmények emlékezetünkben elraktározódnak, és gondolatban újra és újra “meríthetünk” belõlük.
Herczeg Viktória fh
Gál Ferenc Fõiskola Szociális Munka Szak
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Fotók: http://gff-gyula.hu
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SEMMELWEIS IGNÁC ISMÉT A PÁNDY GALÉRIÁBAN
2018-ban ünnepeltük a legnagyobb magyar orvos,
az anyák megmentõje néven világhírûvé vált Semmelweis Ignác 200. születésnapját. Egy egész évet átívelõ rendezvénysorozat keretében emlékeztünk országszerte az orvos géniusz életmûvére, aszeptikus tanaira, tragikus életére.
Kórházunk éppen egy évvel
ezelõtt, 2018 májusában – az ország
kórházai közül az elsõk között –
látta vendégül a Semmelweis ikon
címû utazó rollup kiállítást, mely
a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumból érkezett és egy hónapon
át volt vendége a Pándy Galériának (errõl szóló beszámolónk a
Házi Hírmondó 2018. évi 5. számának 7-12. oldalán olvasható).
Az emlékév eseményei nem
csak az egészségügyben, de a közmûvelõdés területén is jelen voltak. Utóbbira szép példa a békéscsabai Csabagyöngye Kulturális
Központ 2018. november 7-én
megnyílt Semmelweis 200 címû kiállítása, amely 12 alkotó sajátos látásmódján keresztül mutatta meg, mit jelent számára Semmelweis
öröksége. Ezt a kiállítást illesztette be kórházunk
2019. májusi kiállítási programjába. Így egy évvel a
Semmelweis ikon 12 rollup-ja után most 12 élõ alkotó összesen 22 darabos kollekciója érkezett a Pándy

Galériába – idén már Semmelweis Emlékkiállítás címmel.
A megnyitón – 2019. május 2-án – dr. Becsei László
fõigazgató fõorvos köszöntötte az összegyûlt közösséget. Beszédében szót ejtett arról, hogy intézményünkben a Semmelweis Emlékév elmúltával sem
ér véget a nagy magyar orvos életmûvének gondozása. Példaként
említette azt a május 8-ai eseményt, melynek során ünnepélyesen átadásra kerül a szülészet-nõgyógyászati és gyermekgyógyászati
osztályt is befogadó Semmelweistömb, amely elõtt egy Semmelweis-szobrot is felavatnak.
Ezt követõen Mitykó György,
a Csabagyöngye Kulturális Központ kiállításszervezõje mondta el
megnyitó beszédét, melyben méltatta Semmelweis Ignác életét,
majd név szerint bemutatta a 12
alkotót, néhány mondatban
összegezve eddigi munkásságukat. Beszédét – szép gesztusként
– az édesanyák köszöntésével zárta, amely nem csak
a közelgõ anyák napja miatt, de a Semmelweisre emlékezés közegében kapott sokszorosan hangsúlyt.
A Semmelweis Emlékkiállítás 2019 májusában
látható a Pándy Galériában.
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A Békés Megyei Központi Kórház mindkét tagintézményében
Semmelweis-napi ünnepségre hívja munkatársait az alábbiak szerint:
Pándy Kálmán Tagkórház – Gyula
Dátum:
2019. június 27. (csütörtökön) 14:00 óra
Helyszín:
Árvay-terem
(Gyula, Semmelweis u. 1.)
Program:
köszöntések,
megemlékezés,
kinevezések, kitüntetések, dicséretek átadása
véradók köszöntése,
vendéglátás
Dr. Réthy Pál Tagkórház – Békéscsaba
Dátum:
2019. június 28. (péntek) 18:00 óra
Helyszín:
CsabaPark Rendezvénycsarnok
(Békéscsaba, Gyulai út 61.)
Program:
Köszöntések
Békéscsaba Egészségügyéért kitüntetés átadása
Dr. Réthy Pál Emlékérem átadása
Réthy-nõvér kitüntetés átadása
Kinevezések, kitüntetések, dicséretek átadása
Ünnepi vacsora
Zene, tánc, tombola
„...ennek az idõnek elébb vagy utóbb, de feltartóztathatatlanul el kell következnie...”
(Semmelweis Ignác)

Házi Hírmondó
a Békés Megyei Központi Kórház elektronikus folyóirata
2019. III. évfolyam 5. szám
Szerkesztõ: Kárpátiné Tölgyesi Ágnes
Orvosszakmai lektor: dr. Boros Zoltán, dr. Szabó Ferenc
Ápolásszakmai lektor: Mészáros Magdolna, Tárkány-Szûcs Zsuzsanna
Anyaggyûjtés: Bondárné Kõvári Matild, Gerebenics-Szín Rózsa, Fábiánné Patai Erika, Kovács Pál
Tipográfia: Pintér István
Szerkesztõség: Békés Megyei Központi Kórház, Telefon: (66) 526-626.
Kiadja a Békés Megyei Központi Kórház, 5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
Felelõs kiadó: dr. Becsei László fõigazgató fõorvos

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ

