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Reményik Sándor:
Mi mindíg búcsuzunk
Mondom néktek: mi mindíg búcsuzunk.
Az éjtõl reggel, a nappaltól este,
A színektõl, ha szürke por belepte,
A csöndtõl, mikor hang zavarta fel,
A hangtól, mikor csendbe halkul el,
Minden szótól, amit kimond a szánk,
Minden mosolytól, mely sugárzott ránk,
Minden sebtõl, mely fájt és égetett,
Minden képtõl, mely belénk mélyedett,
Az álmainktól, mik nem teljesültek,
A lángjainktól, mik lassan kihûltek,
A tûnõ tájtól, mit vonatról láttunk,
A kemény rögtõl, min megállt a lábunk.
Mert nincs napkelte kettõ, ugyanaz,
Mert minden csönd más, – minden könny, – vigasz,
Elfut a perc, az örök Idõ várja,
Lelkünk, mint fehér kendõ, leng utána,
Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj.
Hidegen hagy az elhagyott táj, –
Hogy eltemettük: róla nem tudunk.
És mégis mondom néktek:
Valamitõl mi mindíg búcsuzunk.
Forrás: http://www.ebredoeroakademia.hu/images/blog/julius_es_a_valtozas_n.png
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FOCHT ANITA
(1971-2019)

Harminc évvel ezelõtt lépett be kórházunk kapuján – és huszonhárom évig itt maradt. Ápolónõi
hivatását az Idegsebészeti osztályon kezdte 1992-ben,
amelyhez 14 évig hûséges volt. Folyamatosan képezte magát és részt vett
a tudományos életben is, szakmai
rendezvényeken több poszterrel is jelen volt és szakoktatóként adta át a
fiataloknak tudását. Magas szintû
ápolói munkájának elismeréseként
1998-ban kórházunk menedzsmentje
az intézmény legmagasabb elismerését, a Pándy-nõvér címet adományozta neki.
Aztán 2006 novemberétõl a Reuma osztályon, 2007 novemberétõl a
Kristály Mozgásszervi Rehabilitációs Egységen folytatta ápolói hivatását öt éven át, majd 2012-ben megvált intézményünktõl. Új kapcsolata szülõvárosától,
Gyulától távoli településre csábította, ahonnan hét év
után tért vissza – sajnos, ma már tudjuk – meghalni.
Anita nem csak hivatásában, a betegek felé volt
empatikus, érzékeny, nyitott, odaadó. Mûvész vénája
hamar felszínre tört és teret kért magának. Gyermekkora óta szeretett rajzolni, önmaga fejlesztette technikai tudását. Kezdetben grafikai munkákat készített,
majd megjelentek alkotásaiban a színek, akvarell,
akril festészet formájában.
Sosem mûvésznek, inkább alkotónak nevezte
magát. És mert valóban alkotó volt, hát alkotott. Az

Egészségügyben Dolgozó Amatõr Mûvészek találkozóján kezdettõl fogva jelen volt alkotásaival. 2002ben nyílt meg elsõ önálló grafikai tárlata a Pándy Galériában, majd tagja lett a Gyulai Alkotókörnek (GYAK), ahol rengeteg
inspiráló emberrel ismerkedett meg.
Talán ennek is köszönhetõ, hogy
2003-ban újabb kiállításnyi anyaga
gyûlt össze, ezúttal már akvarellekkel, sõt üvegfestéssel kiegészítve. Az
évek során számos közös kiállítással
jelent meg galériánkban barátjával,
alkotótársával, Volent Kati festõ-grafikusmûvésszel és más alkotókkal.
Közösségformáló attitüdje állandó mozgásra, szervezésre késztette.
Farsangi mulatságokat szervezett kórházunkban
gyermekeknek, felnõtteknek, 2003-ban pedig megalapította két kolléganõjével a Szakdolgozók Klubját,
ahová minden közösségi életre vágyó egészségügyi
dolgozót meghívott.
Hivatásába is igyekezett becsempészni a mûvészetet. Ma is õrzi keze munkáját és lelki gazdagságát a Szakrendelõ épületének galériáját minden emeleten más mintával és színárnyalattal díszítõ fríz,
amellyel a beteg emberek szorongását szándékozott
oldani. Munkáját elismerõ oklevéllel köszönte meg
az intézet.
Az alkotás folyamatáról így vallott: „Az alkotásban céltudatos vagyok, a kitûzött feladatban „mélyre
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ások”. Bár céljaim viszonylag jól meghatározhatóak egy kép létrehozásakor, mégis inkább az
oda vezetõ út az, ami igazán feszültségben tart, ami
élvezetes számomra.”
Anita 2017-ben, a Kossuth Zsuzsanna emlékév
tiszteletére rendezett kiállításra egy maga készítette
portréval érkezett vissza egykori munkahelyére.
Ajándékba hozta az ápolás nagyasszonya emlékére,
mint késõi követõ, hiszen egykor õ is ápolónõ volt,
az egészségügy hétköznapi hõsei közül való. Mégis
úgy döntött – hiszen mindig is kifinomult stílusa volt
–, hogy épp az egészségügyi dolgozók ünnepén, július elsején köszön el hivatásától – és az életétõl.
„Minden társamnak, aki ezt a hivatást választotta a mai nap ünnep. Ünnep arra, hogy értékeljük magunkat mindentõl és mindenkitõl függetlenül.
Még annyival egészíteném ki a posztot, hogy aki
»elhivatottan« végzi a munkáját, de elhagyja a szakmáját; szívben, gondolatban és tettekben mindig gyógyító marad!”
(Anita utolsó üzenete közösségi oldalán)

Anitának – nyitott, õszinte, szeretetteljes egyénisége okán – rengeteg barátja, ismerõse
volt. Közülük emlékeznek Rá most néhányan.
A Kristály Mozgásszervi Rehabilitációs Egység
munkatársai

Fanita kiváló ember (szakember, munkatárs,
barát, mûvész) volt.
Az élet minden területén megállta a helyét. Cselekedeteit az õszinteség, szerénység, pontosság, tudatosság jellemezte. Fogékony volt az újdonságokra, de
a régieket is igen megbecsülte. A nehéz családi körülmények ellenére is életöröm jellemezte és mindazt
amit elért, önmagának köszönhette. Mindig pozitívan
gondolkodott, a legmélyebb gödörbõl is látott kiutat.
A „dög”, ahogyan a betegségét nevezte, mégis el
tudta tõle venni a reményt és a fényt, cserébe kapta
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Búcsúról szó sincs, hisz’ ahogy Arany János
mondaná: „Nem hal meg az, ki milliókra költi dús
élte kincsét, ámbár napja múl.”
S Te ott vagy fûben, fában, szivárványban, hóesésben. Fentrõl figyeled csetlõ-botló énemet, munkatársaid, barátaid, szeretteid szívében tovább élsz.
Focht Anita kiállításai:

a mindennapokért való küzdelmet. Amit addigi
egészséges életében és hitében elítélt, abban talált az
utolsó percben kiutat.
Mindig tiszta szívvel gondolunk rád: Szelezsánné
Melis Marianna, Fancsiki Loránt, Huszár Anikó, Kovács
Ferencné, Cseténé Balázs Mariann, Taszler Mátyásné,
Baka Andrea, Szõkéné Nagy Julianna, Csóka-Szûcs
Márta Éva, Vass Edit, az MRSZE Bizottság Tagjai
„Mint tenger köztük, annyi csak barátoknak a halál:
egymásban élnek akkor is.
Hisz’ mind itt kell legyen, ki abban él s szeret, mi
mindenütt jelen.
Mennyei tükör, mely színrõl színre láttat, szabadon
egymást s bûntelen.
Ez nyújt barátnak enyhet, legyen bár mulandó mind,
a barát s a társ, köztük a legtisztább kötelék mégis
örök, mert halhatatlan.”
Volent Kati festõ-grafikusmûvész:
Bohóc Barátomnak
Én nem vagyok a szavak embere. Mi képekben
beszélgettünk egymással. Bohócként próbáltuk túlélni az életet. Hisz’ a bohóc az emberi élet kritikusa. Magányos mindentudóként bírálja az emberi világot,
a társadalmat, sajátos bohócnyelvén. A mûvészet ezt megadta nekünk.
És ott volt a polgári foglalkozásod, ahol két lábbal a
földön járva, emberek kezét
fogva tetted a dolgod az
egészségügyben, ami szent
volt számodra.
Milyen jelzõk jutnak az
eszembe? Szerénység, alázat,
s az emberek iránti nagy-nagy
szeretet.

1997. Szekszárd, Egészségügyben Dolgozó Amatõr Mûvészek Országos Találkozója
1998. Gyula, Egészségügyben Dolgozó Amatõr
Mûvészek Országos Találkozója
1999. Kecskemét, Egészségügyben Dolgozó
Amatõr Mûvészek Országos Találkozója
2002. Gyula, Pándy Galéria: „Elsõ” grafikai kiállítás
2002. Gyula, Galambúti Idõsek Otthona:
„Együtt”, társkiállítás Heuschmidt Zita alkotóval
2003. Gyula, Amália Cukrászda-Galéria: „Galériaversek”, társkiállítás Utassyné Nagy Margó alkotóval
2003 Sarkad, Városi Könyvtár: „Galériaversek”
tárlat és könyvbemutató, társkiállítás Utassyné Nagy
Margó alkotóval
2003. Gyula, 3. sz. Vári ABC Kirakatgaléria
2003. Gyula, Eminescu úti Idõsek Otthona, Kisgaléria: „Galériaversek”, társkiállítás Utassyné Nagy
Margó alkotóval
2003. Vésztõ, Városi Könyvtár: „Rögtönzések”
tárlat, Költészet-napi könyvbemutató Utassyné Nagy
Margó alkotóval
2003. Gyula, Fõvárosi Önkormányzat Idõsek
Otthona, Õszi Mûvészeti Napok
2004. Sarkad, Bartók Béla Mûvelõdési Otthon:
„Üvegképek”
2004. Gyula, Amália Cukrászda-Galéria: „Hajók
és világítótornyok”, társkiállítás Heuschmidt Zita
alkotóval
2004. Nagyszalonta, Arany János múzeum és Teodor Neº Municípiumi Könyvtár: „Rögtönzések” tárlat és könyvbemutató Utassyné Margó alkotóval
2004. Gyula, Posta Galéria, Gyermeknapi mûsor
és kiállítás
2004. Gyula, Pándy Galéria, „Tavaszváró”, versbemutató és kiállítás Utassyné Nagy Margó alkotóval
2006, Gyula, Mûvelõdési ház, “Kulturális laboratórium” A GYAK (Gyulai Alkotókör) 10 éves jubileumi kiállítása
2006. Gyula, Tessedik Sámuel Fõiskola Egészségügyi Karának KirakA®t Galériája: „Négykezes”,társkiállítás Volent Kati grafikusmûvésszel
2006. Gyula, Pándy Galéria: 10 éves Jubileumi
GYAK kiállítás
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2007. Budapest, Zugló: GYAK bemutatkozó tárlat
2008. Gyula, Fõvárosi Önkormányzat Idõsek
Otthona, Õszi Mûvészeti Napok
2008. Gyula, Posta Galéria: „A vizek éve” társkiállítás Volent Kati grafikusmûvésszel
2008. Gyula, Posta Galéria: „A bennünk élõ
Nõ”, társkiállítás Korponai Elza költõnõvel
2008. Gyula, Civil Egyesület Háza: GYAK tárlat
2009. Gyula, Posta Galéria: „Karnevál” társkiállítás Volent Kati grafikusmûvésszel
2009. Gyula, Elizabeth Hotel
2009. Gyula, Evangéleikus Templom: „Otthonom, Gyula „társkiállítás Volent Kati grafikusmûvésszel
2010. Gyula, Fõvárosi Önkormányzat Idõsek
Otthona, Tavaszi mûvészetek hete
2010. Gyula, Pándy Galéria, „Mediterrán hangulatok” Volent Kati grafikusmûvésszel
2011. Gyula, Mûvelõdési Ház, „Arcok és vallomások” Volent Kati grafikusmûvésszel
2011. Gyula, Mûvelõdési Ház, „Si-Ma tárlat”
(Simonyi Imre és Márai Sándor a költészet napján...)
közös tárlat a GYAK alkotóival
2011. Egerszalók, XXXIII. Kórházszövetség
Gyûlésen: „Egészségügy göngyszemei” országos alkotói tárlat
2012. Gyula, Posta Galéria: „KitekintRés” – közös fotókiállítás Berecz Ildikó fotóssal
2012. Gyula, Posta Galéria: „Photographica
Ludens” – Közös fotógrafikai kiállítás Berecz Ildilkó
fotóssal
2013. Tatabánya, Vértes Agórája Kortárs Galéria, Õszi tárlat csoportos kiállítás

2014. Gyula, Posta Galéria: „Utazásaink” társkiállítás Volent Katalin festõ és grafikusmûvésszel
(trilógia I.)
2014. Gyula, Mûvelõdési Ház: „Belsõ útjaink”
társkiállítás Volent Kati festõ és grafikusmûvésszel
(trilógia II.)
2014. Gyula, Gyulai Vár: „Barangolások Gyulán”
társkiállítás Volent Kati festõ és grafikusmûvésszel
(trilógia III.)
2015. Gyula, Kohán Képtár „Kohán és én” csoportos kiállítás a GYAK tagjaival
2015. Szeged, Forrás Hotel „Gyula és Szeged”
mini tárlat az MRE és MRSZE III. Országos Kongresszusán
2016. Gyula, Mûvelõdési Ház: „Fényeink” társkiállítás Volent Kati festõ és grafikusmûvésszel
2016. Gyula, Erkel Ferenc Mûvelõdési Ház:
minitárlat az MRE és MRSZE IV. Országos Kongresszusán
2017. Budapest, Lipták Villa: „Karneváli hangulatok” társkiállítás Volent Kati festõ és grafikusmûvésszel
2017. Gyula: Erkel Ferenc Mûvelõdési Ház: „Írók,
költõk, mûvészek” társkiállítás Volent Kati grafikusmûvésszel és tanítványával Misinkó Katával
Alkotói hitvallásával búcsúzunk Tõle:
„Jó tudni, hogy a fûszálak végénél kezdõdik az ég,
és minden nap benne járhatunk.”
Békés égi utat Anita!
Tölgyesi Ágnes

PAPP ZOLTÁN
(1990-2019)
Ismét egy csillaggal több ragyog odafent az égen.
Papp Zoltán 2012 júliusától dolgozott a Réthy Pál
Tagkórház Mozgásszervi rehabilitációs osztályán.
Vidám, tettre kész, tervekkel álmokkal teli fiatalembernek ismertük. Munkáját nagy odafigyeléssel, tisztelettel és szeretettel végezte. Munkatársai mindig
feltétel nélkül számíthattak rá. Hiánya hatalmas ûrt
hagyott bennünk. Zolcsi, soha nem feledünk.
László Ágnes fõnõvér
BMKK dr. Réthy Pál Tagkórház
Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály
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GYULAI SZAKEMBEREK RÉSZVÉTELE A II. FÜRDÕVÁROSOK NEMZETKÖZI
TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁN
Hojcska Ágnes Erzsébet PT, MSc
gyógytornász, Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház (BMKK);
intézeti egészségügyi szakértõ, Fürdõvárosok Tudományos Kutatóintézet
Gyula, mint fürdõváros évtizedek óta aktív
résztvevõje a hazai egészségturizmusnak. Ennek
alapját képezi a város történelmi háttere, mely számos turisztikai nevezetességet és látványosságot biztosít, az ehhez kapcsolódóan kialakult suprastruktúra, a több mint fél évszázada gyógyturisztikai
forgalmat lebonyolító Gyulai Várfürdõ Kft. mûködése és a gyulai felsõoktatás bázisa a Gál Ferenc Fõiskola. Ennek a történelmi, kulturális és egészségügyi
értékbázisnak a jelentõségét ismerte fel Gyula város
elsõ szabadon választott polgármestere dr. Pocsay
Gábor, aki ma a Békés Megyei Központi Kórház nyugalmazott fõorvosa. Ennek a felismerésnek az eredményeként alapították meg a Magyar Fürdõvárosok
Szövetségét (MFVSZ) 1993. november 12-én tizennyolc fürdõvárosi önkormányzat képviselõjének
részvételével a fürdõvárosok érdekképviselete céljából. Az alapítás óta eltelt 25 év alatt a Magyar Fürdõvárosok Szövetségének 61 tagja volt (Szabó 2018).
Jelenleg 41 tagtelepülés (1. ábra) képviselteti magát
a Szövetségben, melynek ügyvezetõ elnöke Dr. Szabó Zoltán PhD.

1. ábra: MFVSZ tagtelepülések 2019.
Forrás: Internet1
A Magyar Fürdõvárosok Szövetségének a fürdõvárosok szakmai érdekképviseletén kívül többek között fontos célkitûzése a tudásmegosztás a fürdõvárosokhoz kapcsolódóan, valamint a jó gyakorlatok
bemutatása. Ezen célok megvalósítására Dr. Szabó

Zoltán PhD kezdeményezésére jött létre 2016 októberében a Fürdõvárosok Tudományos Kutatóintézet
(FÜTUKI) három intézeti szakértõ (Dr. HefelleKiss Ferenc, Dr. Székely Andrea és Hojcska Ágnes
Erzsébet) részvételével. A Magyar Fürdõvárosok
Szövetsége és a Fürdõvárosok Tudományos Kutatóintézet szakemberei 2016-ban elindított tudományos
könyvsorozata és 2017-ben elindított nemzetközi tudományos konferencia sorozata is a fürdõvárosokkal kapcsolatos tudásmegosztás és tudományos publikálás célját szolgálja a tagtelepülések vezetõi és a
tudományos kutatók számára. Továbbá biztosítani
kívánja a hazai és külföldi település- és fürdõvezetõk, valamint szakemberek részére a gyakorlati
tapasztalatmegosztást és az új tudományos eredmények bemutatását a téma iránt érdeklõdõ kutatók és
a nagyközönség számára.
Ennek a tudományos és szakmai munkának a
2017-es szentesi I. Fürdõvárosok Nemzetközi Tudományos Konferencia után lett a következõ állomása
Tata, ahol a II. Fürdõvárosok Nemzetközi Tudományos Konferencia került megrendezésre 2019. június 5-én. A tudományos rendezvény védnöke Tata város polgármestere Michl József volt. A konferencia
központi témáját a „Változó fürdõvárosok” adták az
egészség felértékelõdése és az egészségturizmus dinamikus nemzetközi fejlõdése révén, mely elsõsorban a hazai balneológiai hírnéven alapul.
A konferencia elnökségi tagjai nemzetközileg elismert hazai szaktekintélyek voltak. A konferencia
elnöke és egyik plenáris elõadója Prof. Dr. Kerekes
Sándor DSc a Budapesti Corvinus Egyetem professzor emeritusa volt. A konferencia egyik társelnöke, patrónusa és másik plenáris elõadója pedig
Prof. Dr. Lakner Zoltán DSc a Szent István Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanára és a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola vezetõje volt, valamint a konferencia másik társelnöke és
plenáris társelõadója Dr. Szabó Zoltán PhD a Magyar Fürdõvárosok Szövetségének ügyvezetõ elnöke,
aki egyben a konferencia Szervezõ Bizottságának elnöke volt (2. ábra).
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2. ábra: A Konferencia Elnöksége (balról jobbra: Dr.
Szabó Zoltán PhD, Prof. Dr. Kerekes Sándor DSc,
Prof. Dr. Lakner Zoltán DSc)
Forrás: Internet2
A konferencia Tudományos Bizottságának tagja
volt külföldrõl Prof. Dr. Daragus Attila PhD a Bukaresti Egyetemrõl (Románia), Prof. Dr. Gyõri Lukrécia PhD az Újvidéki Egyetemrõl (Szerbia) és a hazai szaktekintélyek közül Prof. Em. Dr. hc. Dr.
Gundel János CSc, Prof. Dr. Kocsondi József CSc,
Dr. habil Fritz Péter PhD és Dr. med. univ. Moll
Károly. A konferencia Szervezõ Bizottságának elnöke Dr. Szabó Zoltán PhD volt a Pannon Egyetemrõl, a Szervezõ Bizottság tagjait pedig több hazai és
külföldi intézmény szakemberi alkották, mint:
Berczelly Attila (Tata), Dr. Hefelle-Kiss Ferenc (Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest), Hojcska Ágnes Erzsébet (BMKK, Gyula), Dr. Magyar Márton
PhD (ELTE, Budapest), Dr. Székely Andrea PhD
(Franciaország) és Vörös Attila (Szerbia).
A konferencia Dr. Szabó Zoltán PhD, a Szervezõ Bizottság elnökének megnyitójával kezdõdött,
majd Michl József köszöntötte a résztvevõket. A plenáris ülésen hangzott el Prof. Em. Dr. Kerekes Sándor DSc elõadása a „Bomlasztanak, de mit a bomlasztó innovációk?” címû elõadása és Prof. Dr.
Lakner Zoltán DSc és Dr. Szabó Zoltán PhD elõadása a „Gyógyfürdõ-szolgáltatások fogyasztói” címmel (3. ábra).
Az ebéd után került sor a résztvevõk elõadásaira három szekcióban, melyek között három gyulai
kutatótól (Dr. Beke Szilvia, Czinderi Kristóf,
Hojcska Ágnes Erzsébet) négy téma került ismertetésre. Dr. Beke Szilvia a Gál Ferenc Fõiskola fõiskolai docense kutatásában a Gyulai Várfürdõ szolgáltatásai által nyújtott lehetõségek prevenciós felhasználását elemezte a lakosság attitûdjének figyelembevételével. Elõadásának címe: A Gyulai Várfürdõ prevenciós lehetõségeinek kihasználtsága a

helyi lakosság tükrében. Czinderi Kristóf a Gál Ferenc Fõiskola Egészség- és Szociális Tudományi Karának tanársegédje a gyulai felsõoktatás egészségturisztikai és humánerõforrást biztosító szerepét mutatta be. Elõadásának címe: A szociális gazdaság témakörének megjelenési lehetõségei egy fürdõváros
felsõoktatásában. Hojcska Ágnes Erzsébet MSc a
Békés Megyei Központi Kórház okleveles fizioterapeutája és a Fürdõvárosok Tudományos Kutatóintézet intézeti egészségügyi szakértõje a fürdõgyógykezelések igénybevételi mutatóinak változását
vizsgáló kutatási eredményeit ismertette, továbbá németországi szakmai tanulmányútjainak tapasztalatait
prezentálta. Elõadásainak címei: 1. A mozgásszervi
betegszámok és a fürdõvárosi gyógykezelés-igénybevételi mutatók változásának vizsgálata; 2. Kitekintés
– Fürdõvárosi tanulmányút tapasztalatai Németországban.
Az Oktatói-kutatói szekcióban hat elõadás hangzott el négy hazai és két külföldi szakember elõadásában. Bemutatásra került az ókori wellness, a franciaországi turizmus és környezeti fenntarthatóság, a
hazai vízbázisú szolgáltatásfejlesztés, a komplex
fürdõvárosfejlesztés, a szarvasi gyógyfürdõ fogyasztóinak elégedettség vizsgálata és a romániai balneoturizmus. Az Interdiszciplináris doktorandusz szekcióban öt fiatal hazai kutató mutatta be kutatási témáját és eredményeit. Az itt elhangzott elõadások
felölelték a gyulai egészségturisztikai felsõoktatás
kérdéseit, a magyar fürdõvárosi településfejlesztést,
a hazai fürdõgyógykezelések igénybevételi mutatóinak változását, a fürdõkultúrát és a fürdõvárosi kereslet-kínálat elemzését (Szabó 2019).
A konferencia teljes ideje alatt megtekinthetõk
voltak a Poszter szekció hét résztvevõjének elõadásai nyomtatott formában, melyek témái között sze-

3. ábra: Plenáris elõadás
Forrás: Saját fotó
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4. ábra: Városnézõ program kisvonattal
Forrás: Saját fotó
repelt kitekintés németországi fürdõvárosokba, a
Gyulai Várfürdõ prevenciós lehetõségeinek elemzése, a fürdõvárosi animációs lehetõségek bemutatása,
a Kneipp-kúra hazai megjelenése, az úszás fürdõvárosi lehetõségei mozgásszervi betegségekben, a balatoni fürdõturizmus résztvevõinek magatartás-vizsgálata, valamint Keszthely fürdõturizmusának bemutatás (Hojcska 2019).
A konferencia városnézõ szakmai programmal
zárult (4. ábra).
A konferencián összesen négy ország 17 intézményébõl vettek részt oktatók és kutatók és 20 témát vitattak meg. A külföldi résztvevõk Franciaországból (INRA SAD -APT Paris), Szerbiából
(University of Novi Sad) és Romániából (University
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of Agronomic Science and Veterinary Medicine) érkeztek. A hazai résztvevõk 13 egyetemrõl –
EDUTUS Egyetem (Tatabánya), Corvinus Egyetem
(Budapest), Szent István Egyetem (Budapest), Szent
István Egyetem (Gödöllõ), Szegedi Tudományegyetem (Szeged), Pécsi Tudományegyetem (Pécs), Széchenyi István Egyetem (Gyõr), Pannon Egyetem
(Veszprém), Pannon Egyetem (Keszthely), Semmelweis Egyetem (Budapest), Eötvös Lóránt Tudományegyetem/ELTE (Budapest), Kaposvári Egyetem (Kaposvár), Gál Ferenc Fõiskola (Gyula) – és négy
egyéb intézménybõl – Budai Irgalmasrendi Kórház
(Budapest), Aquincumi Múzeum (Budapest), Békés
Megyei Központi Kórház (Gyula), Zalakaros Város
Önkormányzata (Zalakaros) – érkeztek a tudományos tanácskozásra (Programfüzet 2019).
A konferencia végén az elnökség értékelte az elhangzott elõadásokat és a résztvevõkkel egyetértésben megállapításra került, hogy a konferencia elérte
célját. Az elhangzott elõadásokban ugyanis új kutatási eredmények kerültek bemutatásra a „Változó
fürdõvárosok” témájában és a gyakorlati tudásmegosztás is megvalósult. A gyulai résztvevõk is eredményesnek és hasznosnak ítélték meg a tudományos
rendezvényt, mivel számos új szakmai információval
bõvültek ismereteik és a konferencia során lehetõség nyílt új szakmai kapcsolatok építésére és nemzetközi együttmûködések megalapozására. Köszönet
a Szervezõ Bizottságnak a részvételi lehetõségért és
érdeklõdve várjuk a konferencia-sorozat folytatását!
Felhasznált irodalom:
1. Programfüzet (2019) II. Fürdõvárosok Nemzetközi Tudományos Konferencia:
Változó fürdõvárosok. 2019. június 5. Tata, 4 p.
Forrás: http://www.magyarfurdovarosok.hu/images/docs/Programfuzet_2019.pdf
Letöltve: 2019. 07. 28.
2. Szabó, Z. (szerk.); Szabó, Z. (2018): Fürdõvárosok együttmûködése Magyarországon.
Túrkeve, Magyar Fürdõvárosok Szövetsége Egyesület, 172 p.
3. Szabó, Z. (szerk.) (2019): II. Fürdõvárosok Nemzetközi Tudományos Konferencia
Kivonat-kötet. Tata, 28 p.
4. Hojcska Á. E. (szerk.) (2019): BOOK OF ABSTRACTS OF THE 2nd SPA TOWNS
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE. Tata, 37 p.
5. Internet1: http://www.magyarfurdovarosok.hu/?a#Slogan Letöltve: 2019. 07. 28.
6. Internet2: http://www.magyarfurdovarosok.hu/hirek/hirek-2019/item/225-nemzetkozitudomanyos-konferenciat-szervezett-a-magyar-furdovarosok-szovetsege Letöltve: 2019.
07. 28.
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KÓRHÁZI BIBLIAKÖR CSENDESHETE PÁLHÁZÁN
Ezen a nyáron is megszerveztük bibliakörünk
rekreációs hetét. Idén július 15-19-ig Zemplén csodás vidékén jártunk, alapüzenetül pedig a 25. Zsoltár 4-5. versét választottuk: „Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess
hûségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem.”
Az út témakörét jártuk körbe különbözõ megközelítésbõl: utak Istentõl az emberhez, utak az embertõl Istenhez, utak egymáshoz és utak önmagunkhoz. Csendeshetünket megtisztelte jelenlétével és
szolgálatával szerda délután Gál Judit Országos Kórházmisszió Vezetõ kedves férjével együtt. Imasétánkon a Hagyjad az Úr Istenre te minden utadat kezdetû ének alapján elmélkedtünk. Gary Thomas: Megszentelt utak címû könyve alapján megismerkedtünk
a kilenc spirituális temperamentummal (természetkedvelõ, érzékelõ, hagyománytisztelõ, aszkéta, aktivista, gondoskodó, rajongó, szemlélõdõ, intellektuális) és felfedezhettük, ki hogyan kapcsolódik leginkább Isten szeretetéhez. Életút GPS készítésével pedig végiggondoltuk a születésünktõl napjainkig eltelt

idõszakot, hálát adva Istenünk megtartó kegyelméért. Sok közös énekkel és imádsággal fordultunk
Urunkhoz, kérve az Õ vezetését. Záró áhítatunkon
közösen úrvacsoráztunk, majd megajándékoztuk imatársunkat és lelki hamuba sült pogácsát készítettünk
egymásnak. A reggeli és esti áhítatok interaktív alkalmai mellett élményben gazdag kirándulásaink is
voltak: erdei kisvonatozás, füzéri vár megmászása,
sátoraljaújhelyi libegõ kipróbálása és városnézés, vizsolyi templom és Biblia megtekintése, Sárospataki
Vár és Református Kollégium.
Hálás szívvel gondolunk vissza a testi-lelki feltöltõdést jelentõ napokra. Megköszönjük Istennek a
szép idõt, a testvéri közösséget és Urunk gondviselõ szeretetét, amit folyamatosan megtapasztalhattunk. Próbáljuk elraktározni az élményeket, hogy idõvel majd, mint a jó földbe vetett mag, kikeljen és termést, gyümölcsöt hozzon Isten dicsõségére és egymás javára, épülésére. Várjuk a folytatást, a szeptemberi évadkezdést, következõ bibliaóráinkat.
Kittlingerné Tóth Márta kórházlelkész
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TÁRGY NÉLKÜLI KÉP
A PÁNDY GALÉRIA JÚLIUSI KIÁLLÍTÁSA
Tárgy nélküli kép – a rendezõ forma” címmel nyílt
egyesületünk legújabb kiállítása 2019. július 4-én a
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Galériájában.
Alig egy éve, hogy teret kaptunk ugyanitt arra a
tematikus tárlatra a József Dezsõ Amatõr Alkotókörrel, melyre kifejezetten a Hunyadi emlékévhez
kapcsolódva készültünk föl. Az idei évben szintén
egy adott témára, vagy sokkal inkább egy képzõmûvészeti irányzatra építettük föl kiállítási anyagunkat.
Aki betér és megnézi ezeket a munkákat, láthatja,
hogy nem a megszokott, jól és könnyen értelmezhetõ képekkel találja szemben magát.
A konstruktivizmus több mint száz éve beépült
a képzõmûvészetbe, jeles festõk, építészek kifejezésformájává nõve ki magát. Legyen itt elég csak pl. Kassák Lajos, Moholy-Nagy László, Barcsay Jenõ nevét
megemlítenem a magyar konstruktivisták közül. Ráadásul kétségtelen, hogy az irányzat eredményeit majd
a Bauhaus vitte és viszi tovább, szemléletében és fölfogásában. Vitathatatlan tény: minden forma szerkezetének geometrizáló gyökerét keresõ, erõsen
funkcionalista csapás napjainkig kihatással van a körülöttünk lévõ és épülõ környezetünkre. (Építészetben ezt láthatjuk, ha a kórház új épületeit nézzük.)
Amatõr festõknek ez a letisztult formavilág eleinte nagyon idegen. Hiszen miért fest egy amatõr?
Mert szeretné megfesteni azt a csodálatos naplementét, amit tegnap látott, vagy mert hihetetlenül szép
a virágcsokor a vázában….egyszerûen és összefoglalva: az általam látott szépséget próbálnám visszaadni a vásznon. És sok-sok érzelmet viszek a képbe, színekkel, burjánzó formákkal, tele személyes élményanyaggal. Tulajdonképpen egyfajta fölturbózott
belsõ kép lesz az, ami megjelenik a felületen.

Ugyanakkor mit üzen az 1910-es évek elején az
oroszoknál megjelenõ konstruktivista szemlélet,
amely az adott történelmi háttérre is egyfajta reflexió?! A jövõ a gépeké, dinamizmus kell, meg kell reformálni az egész társadalmat, világot! Legyen elsõdleges a szerkezet, legyen elsõdleges a tömeg, és legfõképp legyen elsõdleges a geometria! Hiszen ezek
a dolgok mindennek az alapjai. Nem létezik forma
ezek nélkül. Így aztán gyökeresen ütközött ez a látásmód az általunk képviselt látásmóddal. De belevágtunk. Szerencsénkre vendégtanárként eljött hozzánk Novák Attila képzõmûvész-tanár, akinek foglalkozása, alapozó munkája után nekikezdtünk a –
talán könnyûnek tûnõ, de valójában hihetetlen nehéz
– munkának. Nem egyszerû a berögzült sémákat, kliséket, fordulatokat elhagyva egy új, sokkal frissebb
és játékosabb világot vászonra vinni. Megkezdõdött
a zsonglõrködés az egyensúlyi helyzetekkel, forma és
tömegviszonyokkal, színhangzatokkal. Mert jó esetben ezek a munkák nem üres puffogások, hanem jól
átgondoltan fölépített képi kompozíciók lesznek.
Minden képen szereplõ elemnek akkor és ott funkcionális szerepe van a felületen. Úgy gondolom, hogy
itt kiállító tagjaink legtöbbjének sikerült átvennie e
festészeti irányzat szerkezet mögé bújó filozófiáját
és remélhetõleg majd tovább is fog vinni valamit ebbõl a letisztult formákra, színekre építõ, KONSTRUÁLÓ világból.
Kérjük önöket, hogy most ne csak látó, hanem
értelmezõ módon nézzék végig ezeket a képeket,
melyeket jó szívvel hoztunk el a Pándy Galériába!
Séllei-Andruska Anna – mûvészeti vezetõ
József Dezsõ Amatõr Alkotókör
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2019. szeptember 6-án 13 órai kezdettel a Pándy Galériában

FOCHT ANITA EMLÉKKIÁLLÍTÁS
nyílik az ápolónõ és alkotó emlékére.
A kiállítást a Békés Megyei Központi Kórház támogatásával szervezi és rendezi:

Volent Katalin
festõ grafikusmûvész
A tárlaton Focht Anita rajzai, festményei mellett néhány,
életérõl szóló kép, tárgy is látható lesz,
melyek hivatása és mûvészete közti kapcsolatát
illusztrálják.
A megnyitón beszédet mond:
Dr. Becsei László
fõigazgató fõorvos
Mészáros Magdolna
ápolási igazgató
Volent Katalin
festõ-grafikusmûvész
A tárlat megtekinthetõ: 2019. október 02-ig.
Minden munkatársunkat szeretettel várjuk a közös emlékezésre.

Házi Hírmondó
a Békés Megyei Központi Kórház elektronikus folyóirata
2019. III. évfolyam 7. szám
Szerkesztõ: Kárpátiné Tölgyesi Ágnes
Orvosszakmai lektor: dr. Zsilák János, 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
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