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Augusztus, nyárutó
Augusztus, nyárutó...
A Göncöl tengelye,
Mint roppant égi óramutató,
Némán, merõn mutat már õsz fele
Kigyúlt hajók
Suhannak át az égbolt tengerén,Némán, szorongó
szívvel nézem én Ott fenn egy fagyos, zuzmarás ajak
A forró csillagokra rálehel, –
S hullnak, mint itt lenn a falevelek.
A csillagok hamarabb kezdik el...
Mi jön? Mi megy?
Mi hull le még?
Nem volt a csillaghullásból elég?
Kigyúlt hajók
Suhannak át az égbolt tengerén,
Jelek, csodák...
Némán, szorongó szívvel nézem én.
Egy új teremtés reggele elõtt
Ez tán az Isten vajúdó, szent láza
És itt lenn nincs, aki megmagyarázza.
(Reményik Sándor, 1920)
Forrás: https://www.publicdomainpictures.net/pictures/200000/nahled/night-skypines.jpg
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EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK JUBILEUMI KONGRESSZUSA
DEBRECEN, 2019. AUGUSZTUS 22-24.

1970 szeptemberében indult útjára a „Magyar
Egészségügyi Középkáderek I. Tudományos Értekezlete”. A rendezvényt a debreceni Hajdú- Bihar
Megyei Tanács Kórház kezdeményezte a szakdolgozók tudományos munkájának elõsegítése céljából. Meglepetésre a kiírt pályázatra 21 pályamunka érkezett és a meghívásra kapott visszajelzések
száma meghaladta a 200 fõt. A nagy érdeklõdést
követõen Debrecen 15 évig folyamatosan minden
évben otthont adott a szakdolgozók nyilvános fórumának.
Idén a rendezvénysorozat 50. jubileumi évébe
lépett.

sõbb rendszeressé vált, ezzel is biztosítva a rendezvényen részt vevõk szélesebb körû kitekintését.
1993-ban Székesfehérváron az elõadás-sorozatok
poszter szekcióval is kiegészültek.
1994-ben Kaposváron, a Kaposi Mór Megyei
Kórház szervezõbizottsága vándorbotot készíttetett,
így az eddigi szimbolikus vándorbot átadás valóságossá vált és hagyományt teremtett a következõ évi
kongresszus rendezési jogának átadásához.
1996-ban Gyula rendezte meg a szakdolgozók
IX. Országos kongresszusát (XXVII. Tudományos
Értekezletét) a Gyulai Pándy Kálmán Kórház fennállásának 150 éves évfordulójára. A kongresszust
megtisztelték külföldi szaktekintélyek, Erdélybõl, az
Rövid idõutazás
USA-ból, Finnországból voltak
Kongresszusi helyszínek:
1985-tõl a debvendég elõadók. A
receni
sorozat
pályázati felhívás2002. Szombathely
1970-1984. Debrecen
megszakadt,
a
ra 386 dolgozat
2003. Székesfehérvár/Balaton Aliga
1985. Veszprém
Veszprém Megyei
érkezett, melybõl
2004. Kecskemét
1986. Kecskemét
Tanács Kórház173 került elõ2005. Nyíregyháza
1987. Miskolc
Rendelõintézet jeadásra. A tudo2006. Pécs
1988. Gyõr
lentkezett a renmány mellett lehe2007. Debrecen
1989. Debrecen
dezvény megszertõség volt megis2008. Kaposvár
1990. Nyíregyháza
vezésére, majd ez
merni a Várfür2009. Veszprém
1991. Zalaegerszeg
idõtõl kezdve mindõt. Láthattunk
2010. Kecskemét
1992. Budapest
den évben másjapán harcmûvé2011. Tatabánya – Várgesztes
1993. Székesfehérvár
más város kaphatszeti bemutatót,
2012. Szolnok
1994. Kaposvár
ta meg a megtiszdivatbemutatót, és
2013. Eger
1995. Pécs
telõ feladatot.
a
református
2014. Budapest
1996. Gyula
1988-ban
templomban orgo2015. Balatonfüred
1997. Szeged
Gyõrben a XIX.
nahangversenyt
2016. Gyõr
1998.
Békéscsaba
Tudományos értehallgathattunk.
2017. Kecskemét
1999. Budapest
kezlet elnevezés
A kongresz2018. Szeged
2000. Debrecen
mellett egyúttal
szus témái:
2001. Gyõr
az I. Kongresszus
– Együtt a hocímet is viselte.
lisztikus ápolásért
Ezt követõen A Tudományos értekezlet elnevezés
– A képzés jelene és jövõje, a képzési reform hazárójelben került feltüntetésre a Kongresszus megtásai
nevezés alatt. 2000-ben ismét Debrecen, a szülõ– Minõségbiztosítás, minõség-ellenõrzés, minõváros kapta a lehetõséget, ahol az 1970-es indulásségtanúsítás (akkreditáció)
tól kezdõdõen sorszámozott kongresszus vált vég– Egészségügyi ágazatot érintõ változások
legessé.
– Ami a szívünk mélyén rejtõzik (szabadon vá1992-ben Budapesten a SOTE szervezésében
lasztott téma)
megrendezett kongresszuson elõször fordult elõ,
hogy külföldi vendég elõadót is meghívtak, ami ké-
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1998-ban Békéscsaba kapta meg a szervezés jogát.
A plenáris ülés témái voltak:
– A XXI. század kihívásai és az ápolás cselekvõ válaszai
– Az ápolás szakmai érdekképviselete
– Az életen át tartó tanulás
– Hogyan lesz egy fiatal lányból ápolónõ?
Az kezdetektõl az idõ elteltével az egynapos rendezvények többnapossá bõvültek, szakmai elõadói
között ma már minden szakterület képviselõi részt
vehetnek. Az elõadások szekciókba szervezõdtek. A
tudományos értekezések kulturális és társasági programokkal is kiegészültek. A kongresszusokon elhangzott elõadások azt bizonyítják, hogy szakdolgozói
kutatások és azok publikálása elismerést jelent, bemutatják, hogy közremûködésük elengedhetetlen a
gyógyító-megelõzõ ellátásban.
2019. augusztus 22–24. között Debrecenben kerül megrendezésre az Egészségügyi Szakdolgozók 50.
Jubileumi Országos Kongresszusa. A Kongresszust
a Debreceni Egyetem Klinikai Központ és a Kenézy
Gyula Egyetemi Kórház rendezte. Intézményünkbõl
Szabó Tünde Csilla szociális munkás, csoportvezetõ (BMKK Pándy Kálmán tagkórház), GyõriBoldóczki Erika védõnõ (BMKK Pándy Kálmán tagkórház) és Gerebenics-Szín Rózsa mentálhigiénikus
(BMKK Pándy Kálmán tagkórház) vett részt elõadással.
A következõ év szervezési jogát a budapesti Semmelweis Egyetem kapta. A vándorbotot a konferencia záró rendezvényén vették át.
Gerebenics-Szín Rózsa – mentálhigiénikus
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház, Burnout-team

A kongresszus helyszíne: a Debreceni Egyetem
Klinikai Központja

Szabó Tünde Csilla

Forrás:
Szakdolgozók 50. Jubileumi Országos Kongresszusa. Jubileumi kiadvány, Debreceni
Egyetem, 2019.

Gyõri-Boldóczki Erika
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KELET-MAGYARORSZÁGI DIABETES HÉTVÉGE
2019. OKTÓBER 10–12. BÉKÉSCSABA

Kedves Kollégák!
A XI. Kelet-Magyarországi Diabetes hétvége
(KDH) 2019. október 10-12 között elsõ alkalommal
kerül megrendezésre Békéscsabán.
A kétévente összehívott KDH kezdetben kétnapos program volt, és elsõsorban a keleti régió munkacsoportjainak adott lehetõséget személyes találkozásra, eszmecserére, gyakorlati problémák megbeszélésére. Az évek során a rendezvény háromnapossá
vált, egyre több továbbképzõ jellegû elõadással, speciális (pl. szakdolgozói, dietetikai) szekcióval gazdagodott, jellege regionális helyett ma már inkább országosnak mondható.
A 2019-es rendezvény célja, hogy a diabetológiával és határterületeivel kapcsolatos legújabb tudományos eredmények bemutatása mellett a mindennapi gyakorlat szempontjából fontos témákat (pl.
diabetes és mûtét, diabetes és terhesség, életmódterápia stb.) járjon körbe. A diabetológusok mellett
számítunk a háziorvos és belgyógyász kollégák jelenlétére is, számukra klasszikus továbbképzõ szekciót
szervezünk, ahol összefoglaljuk a 2-es típusú cukorbetegség aktuális kezelési elveit, a ma használatos
antidiabetikumok jellemzõit és a modern inzulinkezelés alapjait. Természetesen 2019-ben is lesz
gyermekdiabétesz szekció, valamint szakdolgozói
blokk is.

Az 1999-ben Miskolcon tartott elsõ KDH egyik
elkötelezett támogatója Dr. Gyimesi András volt, aki
15 éves békéscsabai tevékenysége során megreformálta a diabetológiai gondozást, inzulinpumpa centrumot, diabeteses láb ambulanciát indított, megalapozta a felnõtt endokrin ellátást, és bevezette a
diabetes ambulancia és háziorvosok együttmûködésével megvalósuló ún. „megosztott gondozási modellt”. A betegellátás mellett Fõorvos Úr iskolát is
alapított, kitanított egy orvosgenerációt, akik közül
többen szereztek diabetológus szakképesítést, és
folytatják munkájukat a Békéscsabai Dr. Réthy Pál
Kórházban. A Magyar Diabetes Társaság vezetõségének jóvoltából most ez a békéscsabai fiatal és lelkes kollektíva kapott felhatalmazást a XI. KDH megszervezésére.
A rendezvény honlapja: https://stand-art.hu/
KDH2019/Meghivo
Kollégáim és a szervezõbizottság nevében szeretettel hívunk és várunk minden érdeklõdõ kollégát a rendezvényre!
Dr. Taybani Zoltán
A KDH2019 program- és szervezõbizottságának elnöke
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ÚTINAPLÓ

RÉSZLETEK

SKANDINÁV KÖRÚT – 2019. AUGUSZTUS
I. RÉSZ
LEJEGYEZTE: DR. OROSZ ISTVÁN
Egy skandináv körút gondolata már régóta érlelõdött bennem. Az idén ez megvalósult, sikerült egy
nagyon szép és tartalmas úton részt vennünk. Az úti
célok Helsinki, Stockholm, Oslo, Bergen és Koppenhága voltak. Ezt a körutat repülõvel, hajóval és vonattal tettük meg. Egy-egy városban két napnál tovább nem idõztünk. Ez rövidnek tûnik, de sikerült
sok szép látnivalót megtekintenünk és emellett még
váratlan élményekben is részünk volt. Egész nap barangoltunk, kezünkben az otthon kijegyzetelt legfontosabb tudnivalókkal. Az idõjárás is kedvezett nekünk. Igazi kiránduló idõnk volt, míg itthon csúcsokat döntött a kánikula, ott a skandináv nyarat élvezhettük, ami 20°C körüli hõmérsékletet jelentett. Õk
ilyenkor élvezik ki a napsugarat, ha tehetik, sokat
napoznak és lelkesen fürdõznek az általunk igencsak
hidegnek tûnõ vizekben. Mindegyik városban szinte
csak halételeket ettünk, amik nagyon finomak voltak. De ettünk finom húsgombócot vörös áfonya öntettel, finom péksüteményeket, és kellemesen kávéztunk is.

Mottó: „Utazni kellemes, tanulságos és szórakoztató, különösen ha oly pompás a föld, amelyen utazunk, mint ez a Finnország azaz Suomi.” (Kodolányi
János)
Finnország, Helsinki
Röviden csak annyit, hogy ez az ország a történelme során 500 évig svéd uralom és 100 évig orosz
uralom alatt volt. Ebbõl adódik, hogy genetikailag
nagyon sok rokonságot mutatnak a svédekkel, míg
a finnugorokkal alig. Az ország második hivatalos
nyelve a svéd. Ezért valamennyi közterületen lévõ
felirat finnül és svédül is olvasható. Azt is mondhatnánk, hogy van egy harmadik nyelve is az országnak.
Ez pedig az angol, mert mindenki beszéli az angol
nyelvet is! Ezt nemcsak Helsinkiben, hanem a többi
városban is tapasztaltuk. Az átlag embernek a finnugor nyelvrokonság, a Kalevala és az 1952-es, számunkra dicsõséges Helsinki Olimpia jut az eszébe
Finnországról. No és a szauna! A sportrajongóknak
Paavo Nurmi, a futó, ezenkívül még a jéghoki is, hiszen világbajnokok lettek az idén, illetve a verseny-

autózás a Forma-1-es pilóta, Kimi Räikkönen révén.
A mûvészet kedvelõinek Alvar Aalto világhírû építész, formatervezõ és városépítõ, és Jean Sibelius, a
zeneszerzõ.
Helsinki volt az elsõ állomásunk, amely lakosságát tekintve nem nagy, alig több fél milliónál, viszont szigetekkel szabdalt, meglehetõsen nagy területen helyezkedik el. Nem egy metropolisz, inkább
egy nagyváros, de szép, tiszta és rendezett. Mi mosolygós, nyugodt, segítõkész emberekkel találkoztunk. A finn jellemet jól érzékeli a sisu (egy finn metaforikus kifejezés, amely a finn nemzeti felfogást, a
bátorságot, elszántságot, és a sikertelenség ellenére
is kitartó ösztönt jellemzi=kurázsi és erélyesség), de
ehhez hasonló a dán hygge, a dán kuckózás és a
lagom, a svéd mértékletesség kifejezés is.
Kellemes meglepetés volt számunkra, hogy a tömegközlekedési eszközökön az emberek nem
mobiloztak, nem úgy, mint nálunk, ahol 10 ember
közül kilenc nyomkodja a telefonját és a legelemibb
illemszabályokat sem tudó két vagy három ember a
körülötte lévõkkel mit sem törõdve hangosan csacsog, cseveg. A mobil elõtti világban nálunk 10 ember közül négy vagy öt könyvet vagy újságot olvasott.
Ma elvétve lehet olvasó embert látni. Hallottam

A sziklatemplom belülrõl
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Sibelius emlékmû

Amos Anderson mûvészeti múzeum

olyan véleményt, hogy Helsinki a többi európai fõvároshoz képest kevésbé látványos. Mi spontán kis
meglepetésekkel találkoztunk sétánk során. A városban nagy parkokat lehet találni. Egy ilyen nagy parkban van a sziklatemplom, amely a világ egyik legkülönlegesebb temploma. Egy gránit szikla belsejében
alakították ki a templombelsõt robbantásos technológiával. Kívülrõl csak egy kis köves dombot látni.
Nincs tornya, sem harangja. Belülrõl a templom falai nyers, szürkés rózsaszínûek, amely fölé egy 23 m
átmérõjû és 12 m magas kupola borul. A kupola
anyaga üveg, acél és réz. Az akusztika csodálatos,
ezért hangversenyeket is rendeznek benne, sõt még
hangstúdióként is használják.
A finnek világhírû zeneszerzõje Sibelius. Egy
különleges – eleinte elutasított, majd kedveltté vált
– emlékmûvet állítottak neki a Töölö városrész parkjában. Ez az impozáns emlékmû 600 hullámzó acélcsõbõl és egy Sibelius portréból áll. A város központjában található az Amos Anderson mûvészeti

múzeum amely az ország legnagyobb magán mûvészeti múzeuma. Az itt kiállított tárgyak az 1900-as
évek elejérõl származnak. De nagyon sok mai kortárs mûvészeti alkotást is láthatunk. Az épületet kb.
2,5 év alatt kibõvítették egy föld alatti új szárnnyal,
ami ámulatba ejti a látogatókat. Az új szárny felszín
feletti része is igen figyelemreméltó. Az új múzeum
az Amos Rex nevet kapta.
Aki szereti a modern építészetet, feltétlenül nézze meg és menjen be egy új, fával borított épületbe,
aminek a rendeltetését csak találgatni lehet, de tudni nem. Ez egy templom, ahol bent nem lehetett
fényképezni. Mi bementünk. Higgyék el, templom!
A fõutcán sétálva megnéztük kívülrõl a Parlamentet,
az Operát, majd a tengerhez leérve a Halpiacot és a
kikötõt. Itt rögtön egy sétahajóra ültünk, és gyönyörködtünk a sok szigetben, a kis nyaralókban, a sziklákban. Majd kiszálltunk és megnéztük a Suomenlinna erõdszigetet.

Látvány a kompról

Kompút Helsinki és Stockholm között
Helsinkibõl egy tengerjáró komppal jutottunk
körutunk következõ állomására. A hajó hatalmas, a
kajütünk annál kisebb volt, de a célnak tökéletesen
megfelelt, hiszen csak egy éjszakát töltöttünk a hajón. A komp este hatkor indult és reggel tízkor kötött ki Stockholmban. Az indulás után egy nagyon
finom vacsorát fogyasztottunk el az ablaknál lévõ
asztalunknál. Közben néztük, hogy hogyan szeli a
habokat a hajó. Egészen nyugodt és szelíd tengeren
haladtunk, meg sem billentünk. Azt hiszem, nem vagyok haragban a magyar nyelvvel, de egy ilyen utat
mégsem könnyû színesen, érzékletesen leírni. Egy
ilyen út sokkal kevésbé helyváltoztatás, mintha bármi más jármûvel történne. Egy ilyen hajó egy város,
üzletekkel, éttermekkel, bárokkal, frenetikus hangulattal. Az utaslétszám maximum 2600 lehet. Ezt el
is érik szinte minden nap, mert sokan azért is utaz-
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nak, hogy jól bevásároljanak elsõsorban az alkoholból. Ugyanis a szárazföldön nagyon drága a szeszes
ital, az élelmiszerboltokban szinte semmi ilyesmit
nem lehet kapni, kivéve a sört. A hajón a duty free
üzletekben sokan rengeteg alkoholt halmoztak fel a
magukkal hozott, összecsukható kézi kocsijaikban.
Õk valószínûleg csak ezért teszik meg az oda-vissza
utat. A fedélzeten sétálva a néha csípõs szelet, és a
16-18 fok körüli hõmérsékletet is eltûrtük, hiszen
gyönyörködhettünk a romantikus látványban, a festõi szigetek vörös-fehér házikóiban és a világítótornyocskákban.
Stockholm
Svédország királyság, azaz alkotmányos monarchia. XVI. Károly Gusztáv feladata kizárólagosan
protokolláris feladatokra korlátozódik. Stockholm a
fõváros, ami 14 szigetre épült, a
szigeteket 53 híd köti össze. Svédország a jólneveltség, a jó küllem,
a tisztesség és a beilleszkedés országa. Meglepõdtem a svéd korona papírpénzein, mert Greta
Garbo, Ingmar Berman, Astrid
Lingren írónõ és Birgit Nilsson
operaénekesnõ arcképe tekintett
rám. Õk a XX. század mûvészei,
akik még nemrég közöttünk voltak. Kivétel az 1000 koronás, amelyen
egy
poltikus,
Dag
Hammarskjöld Béke Nobel díjas
diplomata, az ENSZ II. fõtitkára
látható.
A város ismert szülöttei:
Alfred Nobel, Greta Garbo, Ingrid Bergman, Raul Wallemberg,
Olof Palme és Avici.

Vasa Múzeum

A turista
irodák észak
Velencéjének,
míg a Selma
Lagerlöf a vízen lebegõ
városnak nevezi Stockholmot. A város
olyan, mintha
Párizs és Prága keveréke
volna. A szív
alakú szigeten
elhelyezkedõ
Óváros,
a
Gamla Stan

Díszõrség a királyi palotánál

szûk utcái, macskaköves sikátorai
a cseh fõváros egyes részeit idézik, míg az Östermalm széles sugárútjai a párizsi sugárutakat. És
mégis svéd az egész! A városnak
van egy jellegzetes hangulata.
Nyugodt, kissé hûvösen elegáns,
mégis befogadó, modern és fiatalos, tiszta, rendezett, nem káoszos, élhetõ. Az emberek nem sietnek, barátságosak és itt is mindenki (ez szó szerint értendõ) beszél angolul. Az összes gyorsétteremben, szállodákban, boltban,
pályaudvarokon a dolgozók 90%a bevándorló. A kevés szaktudást
Stockholm óvárosa
igénylõ munkákat osztják rájuk,
angolul ugyanakkor kivétel nélkül
jól beszélnek.
Napsütéses idõben 15 fok felett ugyanúgy letelepednek az emberek a parkok gyepén, mint Helsinkiben, Párizsban Londonban. Itt fûre lépni szabad!
Sõt, mindent szabad: olvasni, játszani, napozni, piknikezni, csak egyet nem, grillezni! Ehhez persze alapkövetelmény, hogy a park szemét- és kutyaürülék
mentes legyen. No és a gyep gyep legyen!
És most következzenek az ikonikus látnivalók,
a túristacsemegék! Királyság lévén kezdjük a Királyi Palotával. Ez a király hivatalos helye, Itt van
az irodája és az udvar adminisztratív irodái is. Az
épület impozáns, a maga 608 szobájával, termeivel, amely Európa legnagyobb királyi palotájává teszi. A palota déli homlokzatát díszítik a legszebb
szobrok és dombormûvek. A palotát sajnos csak

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ

2019. III. évfolyam 8. szám

9

kívülrõl láttuk, de mi is ott tolongtunk a zenés õrségváltáson. Nehéz olyan helyet találni, ahonnan
mindent láttunk volna, de mivel a katonák ide-oda
masíroztak, így közelrõl is láthattuk õket. A fúvós katonazenekar szinte egy 45 perces kis hangversenyt adott sok nézõ örömére. Meglepve láttuk,
hogy a szépen masírozó õrség egyik szakasza nõi
volt!
A Lovagok temploma is viszonylag közel van a
királyi palotához. Ez az egyik legrégebbi templom a
városban. Kezdetekben kisebb Ferences rendi kolostor volt, majd többször átépítették, bõvítették. A svéd
királyok temetkezési helye volt. Magas, karcsú tornya csipkeszerû. A templomot övezõ városrész rendkívül kellemes hangulatú.
A Vasa Múzeum igazi meglepetés! II. Gustav
Adolf király a lengyelek elleni induló háborúba rendelte meg. A
hajó 2 év alatt épült meg fából.
Az avatásán (1628) az ágyúdörgések után csak 1300 métert tett
meg, mert egy széllökés oldalára
billentette, és a nyitva lévõ ágyúréseken bezúdult a víz. A hajó
percek alatt elsüllyedt. 333 évig
pihent a hullámsírban, mikor
1950-ben egy megrögzött hajóroncs keresõ megtalálta a kikötõ
közepén! Rendkívül lassú, alapos,
megtervezett munkával 1961-ben
a felszínre emelték a több mint
14 000 fa alkatrészével együtt.
Több évig tartó „kirakósdi” után
készen állt a világ legszebben

Az Új Zenepalota

nagy részén
áthaladó
hosszú, patinás utca, sok
szép üzlettel,
éttermekkel,
kávézókkal.
Kellemes sétára, nézelõdésre alkalmas hely.
A Városháza sokak
által ismert,
mert a legtöbb képesla-

Stockholm óvárosa

pon, és krimi filmekben is gyakran látható. Utóbbiban belülrõl is.
Itt tartják a Nobel díj bankettet.
Az épület tornya 106 m magas. A
tetejében három korona látható,
ami Svédország nemzeti szimbóluma.
Láttuk az Új Zenepalotát is,
ami 1926-ban épült közadakozásból. Rendkívül impozáns homlokzatpárkányát 10 faragott, 19
m magas korinthoszi oszlop
tartja. Hangverseny termében
adják át minden évben a Nobel
díjat.
Az Óváros csodás hangulatú,
A városháza
a középkori, germán hatású házafennmaradt
ival, macskaköves, szûk utcáival. A 13. században
17. századi
kezdték építeni, de a mostani házai a 18-19. századhajója.
A
ból valók. Tele van kávézókkal, éttermekkel, stúdihajó köré épíókkal, turisztikai üzletekkel, galériákkal, múzeumoktettek egy hat
kal. Nehéz elhinni, hogy egykor a város nyomorneemeletes múgyede volt. Itt van a Királyi palota, a Lovagok háza,
zeumot, úgy,
több templom és múzeum, a Parlament és a Katedhogy a hajót
rális.
szintenként
A svédek is rengeteg halat fogyasztanak igen válkörbe lehet
tozatosan elkészítve, de érdemes megkóstolni a jeljárni és meglegzetes ízû és nagyon finom svéd módra készült húscsodálni. Kigolyót, vörös áfonya szósszal.
hagyhatatlan
látvány!
Fotók: Dr. Orosz Andrea
A Királynõ utcája a
városközpont
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KIRÁNDULÁS – EGÉSZSÉGEDRE
A „NAGY SVÁJCI KÖRÚT 2019” EMLÉKEI

Hosszú készülõdést követõen, reményekkel telve
ültünk fel szombaton hajnali 3 órakor a Gyuláról induló buszra. Az egyik csoport július elején, a másik augusztus közepén indult erre a lenyûgözõ utazásra.
Magyarországot elhagyva utunkat az ausztriai
Salzburg tartományban, a „mesés hírû Oberenzián
keresztül”, Linz-et érintve folytattuk a tiroli vad és
császári hegyek között. Délután érkeztünk Innsbruckba, Tirol festõi fõvárosába, ahol a városnézés során
megtekinthettük a híres Óratornyot, a gyors sodrású
Inn folyó partján sétáltunk, és megcsodálhattuk a város fölé magasodó havas alpesi csúcsokat.
Az esti órákban érkeztünk az 1100 méter magasan elhelyezkedõ Flirsch városba, a Crystall nevû
szállodába, ahol jóízûen elfogyasztottuk a vacsorát,
majd bebarangoltuk a települést.
Másnap az Arlberg hágón át, a Bodeni-tó mentén Sankt Gallen városba kirándultunk, ahol megcsodálhattuk a 613-ban alapított kolostort, és a hozzá
tartozó könyvtárat, amely a világ középkori pótolhatatlan kincseit õrzi. A könyvtár állományában több
mint 160 000 könyvet és 120 000 kéziratot õriznek.
Itt található az a 10. századi kódex, amelyben

Ekkehard szerzetes írt a kalandozó magyarok támadásairól.
Utunk innen tovább Európa legnagyobb vízeséséhez, a Rajna vízeséshez vezetett, amely 23 méter
magas, 150 méter széles és másodpercenként 700 m³
víz zúdul alá. Ezt a fergetegesen hömpölygõ víztömeget szinte karnyújtásnyi távolságból csodálhattuk
a teraszokról, kilátókról.
A frissítõ természeti csoda után Zürichhel ismerkedtünk. Kissé nehézkesen tudtunk az óvárosban közlekedni, mivel egy zenei fesztivál miatt hatalmas embertömeg árasztotta el a város utcáit. Zürichet Svájc szíveként említik, már a római korban
éltek itt. Jelenleg a világ egyik legnagyobb tõzsdeközpontja. Megcsodálhattuk a Szent Péter templomot,
amelynek jellegzetessége a 8,7 méter átmérõjû óralap. Felsétáltunk a Lindehof dombra, ahonnan pazar
kilátás nyílt a Limmet folyóra.
Késõ délután a további utazás egy gyönyörû autóúton, az Axenstrassén vezetett Altdorf-ba.
A város különlegessége, hogy Tell Vilmos itt szállt
szembe a gyûlölt helytartóval. A városka hõse iránti
szeretetét díszkút, szobrok és falfestmény is õrzi.
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Szállásunk egy tipikus közép-svájci faluban,
Bürglenben volt, 3000 méter magas hegyóriások
között. Itt Rózi vendégszeretetét élvezhettük 2 napon át.
A harmadik nap reggelén a Gotthard-hágón keltünk útra. Ezt az útszakaszt már az i.sz. elõtti századokban is használták. Az elsõ megállónk az 1385
méter magas Ördöghídnál volt, amely az 1200-as
években menedékház volt, majd a 2091 méter magas
Kavicsos -tónál idõzhettünk a napsütéses, hófödte
környezetben.
Kirándulásunk következõ állomása Lugano, az
olasz Svájc mesebeli városa volt, ahol városnézést követõen sétahajóról csodálhattuk az 50 km² területû,
288 méter mély tavat ölelõ hegyvonulatokat, melyek
bizonyos ágai Olaszországba nyúlnak át.
Innen indultunk tovább Locarnoba. Itt egy rövid, siklóval történõ utazást követõen megtekinthettük az 1480-ban épült Madonna del Sasso kolostort,
a várost körülölelõ hegyeket, és a Laggo Maggiore
tavat, ami 212 km² területû és 372 méter mély.
A szállásra visszavezetõ úton a világ második
leghosszabb közúti alagútján, a 17 km-es Gotthardalagúton közlekedtünk.
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A továbbiakban a több mint 1000 méter magas
Brünig-hágón át, Interlaken érintésével, utaztunk
Lauterbrunnenig, ahol fogaskerekûvel közelítettük
meg a kilátópontot (Kleine Scheidegg). Itt a Jungfrau
csoport csúcsait – Eiger-Ördög (3970 m), MönchSzerzetes (4099 m), Jungfrau-Szûz (4158 m) – láthattuk, igaz felhõkbe burkolózva. A lélegzetelállító
panoráma mindenkit elvarázsolt. A csoport jelentõs
része könnyû sétát tett az Eiger lábánál található tengerszemhez.
Utunk innen a Jungfrau-csoport nyugati lábánál
lévõ Trümmelbach-vízeséshez vezetett, amely egy a
Trümmelbach patak által sziklába vájt szurdok és
barlangrendszer. Egy üveglifttel mentünk fel, és gyalog visszasétálva nézhettük meg a 10 vízesésbõl álló
remekmûvet. Az UNESCO világörökség része ez a
140 méter szintkülönbségû, nagy sebességû és hatalmas dübörgésû zuhatag. A vízhozama 20 000 liter/
másodperc.
Az esti órákban érkeztünk Leysenbe, ahol egy
gyönyörû fekvésû alpesi szállodában tölthettünk 3 éjszakát.
Kirándulásunk ötödik napján a Berni Alpokból
eredõ Rhone folyó mentén, a Szent Bernát hágón át
tartottunk a Wallisi Alpokba. A Szent Bernátról elnevezett hágó már a rómaiak idején is fontos útvonal volt, azóta köti össze a Svájci Alpokat Olaszországgal. Itt tenyésztették ki az 1700-as években a bernáthegyi kutyát, amit elõször a kolostorfosztogatók
ellen, majd lavinajelzõ- és keresõkutyaként tartottak.
A kora délelõtti órákban érkeztünk Täsch városkába, ahonnan vonattal utaztunk tovább az 1620 méter magasságban fekvõ Zermatt-ba. Innen fogaskerekûvel haladtunk tovább a 3089 méteres magasságban
fekvõ Gornergratba. A látvány, ami fogadott bennünket, leírhatatlanul meseszép. A kilátóterasz 29, négyezer méter magasságú csúcsra és a Gorner-gleccserre nyújt kilátást. Itt a szabadprogram keretein belül
mindenki kiválaszthatta a lehetõségek közül a számára

Utunk negyedik napján a francia Svájc két nagyvárosával, Luzernnal és a trümmelbachi gleccservízeséssel ismerkedtünk.
Luzernben megtekinthettük az Oroszlános emlékmûvet, amely 760 svájci gárdistának állít emléket,
akik utolsó leheletükig védték a francia forradalom
idején XVI. Lajost és feleségét. Innen a Kápolnáshíd felé vettük az irányt, amely a város jelképe. 1365ben épült, és a Reuss-folyó partján elterülõ ó- és újvárost köti össze. Oromzatán 110 háromszögletû
festmény örökíti meg Svájc történelmi eseményeit.
Körsétánkon láthattuk a Szarvas-teret, a Borosok Piacterét, a Városháza teret és a Xavéri Szent Ferenc
jezsuita templomot.
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legkedvezõbbet. Volt, aki a jelölt túraútvonalakon kirándult, volt, aki a kilátóteraszról élvezte a magával ragadó kilátást. Az útvonalak
egy része a gleccser felé vezet, míg más útvonalak vörösfenyõ erdõségeken át vezetnek romantikus alpesi tavakhoz és hegyvidéki tájakra. A túraösvények mentén mindenfelé virágos
mezõket és helyi specialitásokat kínáló kis hegyi éttermeket találhattunk. A 4478 méteres
Matternhorn részben hóval fedett, piramisszerû csúcsával elbûvölõ látványt nyújtott, és a tóban visszatükrözõdõ képe megduplázta az élményt. Szinte lehetetlen volt a szemünket levenni a világ egyik legikonikusabb sziklafaláról.
A világhíres Toblerone csoki csomagolásán évtizedek óta az Alpok hetedik legmagasabb csúcsa, a Matterhorn látható, de aki elég figyelmesen megnézi a csomagolást, észre veheti, hogy
a hegycsúcsot ábrázoló rajzba egy medve alakját is elrejtették.
A szállásra érve mindenki jólesõen elfáradva élvezte a pihenést, fürdõzést, szaunázást.
A következõ nap elsõ állomásához, a Genfi-tó
partján fekvõ Lausanne-hoz vezetett. Az út mellett
láthattuk a 900 hektáron elterülõ, teraszos mûvelésû Lavaux szõlõvidéket, amelyet 2007-ben felvettek
az UNESCO világörökség listájára.
Az óvárosi séta során megtekinthettük Svájc talán legrangosabb mûemlékét, a gótikus stílusú katedrálist, a kávézókkal, üzletekkel gazdag sétáló utcát,
a történelmi órajátékot.
Innen abba az olimpia szellemére és értékeire
összpontosító Olimpiai Múzeumba látogattunk, ahol
a kiállítások az ókori Görögországtól a legutóbbiakig
terjednek, beleértve az olimpiai fáklyákat, történelmi
plakátokat, berendezéseket és a sportolók által viselt
ruházatot. A legújabb számítógépes technológiáknak

köszönhetõen lehetõségünk nyílt arra, hogy testközelbõl követhettük az olimpiai játékokat, szurkolhattunk
a versenyzõknek. A múzeum parkjában magyar szobrászok által is készített szobrok és egyéb olimpiai témájú alkotások, valamint az olimpiai láng látható.
A további úti célunk Genf, ahol buszos városnézés keretén belül láthattuk az ENSZ székházat, a
WHO épületét és egyéb világcégek, világszervezetek
székházait.
Gyalogos sétánk során láthattuk a Genfi Egyetem elõtt, a Bástyák parkjában található Reformáció nemzetközi emlékmûvet, amely a kálvinista egyházaknak állít emléket. Az emlékfal szoboralakjai és
dombormûvei a református egyház legfontosabb svájci és külföldi személyiségeit ábrázolják. A szobrok
között megtalálható Bocskai István, Erdély fejedelmének alakja is, aki jelentõs szerepet játszott
a magyar reformációban.
Jártunk a Rousseau-parkban, elámultunk
Genf egyik híres látványosságán, a Jet d’Eauxn, a Genfi-tó szökõkútján. Ez egy 140 méter
magasra felszökõ gigantikus vízsugár, amely
este színes fényekkel van megvilágítva.
Voltunk a régi városháza belsõ udvarában,
ahol láthattuk az egymással szembeni lejtõs
emeleteket, hogy így a hajdani városvezetõk
lóháton mehessenek fel az emeleti tanácsteremhez.
A Szent-Péter Katedrális õsi falai között
is barangoltunk, ahol Kálvin János prédikált,
és széke még ma is látható.
A Genfi-tó partján egy szomorú, magyar
vonatkozású emlékhely is van. Ezen a helyen
gyilkolta meg 1898-ban egy olasz anarchista
Erzsébet királynénkat, Sissit. Emléktáblája és
szobra ma is ott áll.
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A napi kirándulás egy különleges alkotásnál ért
véget, amely a csipkés Brunswick emlékmû, és a veronai Scaliger család mauzóleumának 1:5 arányú
másolata.
A hetedik napi programunk a Chillon vízi vár
látogatásával kezdõdött, amely egy sziklára épült vízi
vár. Itt raboskodott François Bonivard genfi apát,
akinek szomorú rabságát Byron is megírta A chilloni
fogoly címû mûvében. Ottlétünk során a középkorban érezhettük magunkat, és az ülõfülkés ablakokban megpihenve, a tópartot övezõ hegyek látványában gyönyörködhettünk.
Innen Svájc fõvárosába, Bern-be utaztunk. A
buszról leszállva az elsõ, amit megláttunk, a mackók
lakóhelye volt, egy köves, betonos medve lakás,
amelybe felülrõl lefelé lehetett belátni.
Innen az Aae folyón átkelve az UNESCO
világörökséggé nyilvánított belvárosába haladtunk tovább. Megcsodálhattuk a város egyik
legpatinásabb fõépületét, a Városházát. Jártunk a berni Münster templomban, ami gótikus stílusban épült, 100,6 méter magas. Elsétáltunk a Szövetségi Parlament épültéhez is,
majd innen visszaindultunk a fõutca árnyékos
árkádjai alatt. Az utcák keresztezõdéseiben
több helyen találhatunk szép festett kutakat,
melyek vize iható.
Sétánk végével hosszú buszos út állt elõttünk, majdnem teljes Svájcon keresztül kellett
utaznunk. Érintettük Interlakent, Luzernt,
Altdorfot, Zürichet és St. Gallent, és a késõ
délutáni órákban érkeztünk meg Lichtenstein
mini állam fõvárosába, Vaduzba. Liechtenstein
Európa 4. legkisebb és a föld 6. legkisebb állama. Államformája alkotmányos monarchia,
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élén II. János Ádám herceg áll. A hercegi várkastély sajnos nem látogatható akkor sem, ha
az uralkodó és népes családja nincs az udvarban.
Itt az idõ szûkössége miatt egy rövid sétát tett mindenki, mialatt a megmaradt aprópénzét el tudta költeni.
Estére érkeztünk meg osztrák szálláshelyünkre, Flirschbe. A kevésbé fáradtak vacsora
után egy helyi tûzoltófesztiválon ismertették
meg a helyiekkel a magyar virtust.
Utolsó napunkon, a hazaút napján korán
indultunk, hogy útközben meg tudjunk állni a
legkisebb osztrák városkában, Rattenbergben.
A mérete 0,11 négyzetkilométer, 405 lakosa
van. Világhírnevét különleges középkori hangulatával és üvegmûvészetével méltán vívta ki.
Üvegmúzeumában az üvegfújás mesterségébe
vezettek be bennünket, és megnézhettük a kiállított mestermûveket.
Innen vette kezdetét egy igazán hosszú út, amit
csak néhány „egészségügyi szünet” miatt szakítottunk meg. Éjszaka fél 12-kor fáradtan, de felejthetetlen élményekkel értünk haza Gyulára.
Hálásak vagyunk az Egészségedre Egyesületnek,
hogy a Fehérvár Travel-en keresztül megszervezték
nekünk ezt a csodálatos körutat.
Köszönjük kedves idegenvezetõinknek, Timinek
és Ritának, hogy emlékezetessé tették az utazásunkat, megismertették velünk Svájc történelmi, földrajzi, kulturális értékeit.
Köszönjük buszsofõrjeinknek, Lacinak és Ferinek, hogy utunk 4200 km-én gondoskodtak a biztonságunkról.
Ponta Andrea – fõnõvér
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház Intenzív Osztály
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A PÁNDY GALÉRIA AUGUSZTUSI PROGRAMJA
ROSTÁS ISTVÁN AMATÕR FOTÓS KIÁLLÍTÁSA
2019. AUGUSZTUS

Galériánk az idei év utolsó nyári hónapjában ismét egyik munkatársunk fotóiból rendezett tárlatot.
Talán emlékeznek olvasóink, hogy alig több, mint egy
évvel ezelõtt (2018 júniusában) dr. Orosz Istvánné,
kórházunk gyógyszerésze válogatta össze csodálatos
fotóiból elsõ kiállításának galériánkban bemutatott
anyagát.
Hasonlóan döntött Rostás István is, aki intézményünk karbantartási részlegén festõként dolgozik
közel hét éve. Kedvenc idõtöltéséhez, a fotózáshoz
azonban ennél jóval régebben kötõdik. Elmondása
szerint már tíz-tizenöt éve is, hogy megvette elsõ digitális gépét, mert szerette volna képekben megörökíteni világról alkotott látásmódját. Elsõ fényképezõgépe ugyan elveszett, de fotózás iránti szenvedélye megmaradt, így újabb és újabb gépekkel próbálta megragadni a számára különleges pillanatokat. Elsõsorban a természetfotózás vonzza, az embertõl viszonylag távoli tájak növény- és állatvilága, ahol –
mint mondja – mindig történik valami érdekes. A
spontán pillanatok csodáit szereti megörökíteni, nem
a beállított, mesterségesen komponált képeket. Ma-

gányosan szereti járni Mályvád, a Körösök vidéke,
vagy akár a határon túli Boga völgye szép tájait, de
a városhoz közeli szikes területeket is, melyeknek
gazdag élõvilága bõven ad témát a fotózáshoz.
Három-négy éve kezdte tudatosabban gyûjteni
felvételeit, mára hozzávetõleg 40 képe várja a megmutatkozást. Elsõ kiállítására idén szánta el magát,
így Pándy Galériánk 2019. évi augusztusi programjában István képeit csodálhattuk meg. Az egységes,
szolid, sötét keretekbe foglalt felvételek jól tükrözik
alkotójuk természethez fûzõdõ alázatát, meghitt kapcsolatát.
Képösszeállításunkban megmutatunk néhányat a
kiállításon nem látott fotókból is, hogy ízelítõt kapjunk Rostás István majdani kiállításainak képeibõl,
témáiból. Amit még nem láthatunk – pedig évek óta
készül megörökíteni –, a „tiszavirágzás”. Ennek a
páratlan természeti jelenségnek a megörökítéséhez
sajnos egy újabb évet kell várnia. Reméljük, hogy türelme nem lesz „tiszavirág életû”!
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KÖNYVAJÁNLÓ
FODOR MARCSI – NESET ADRIENN
50 ELSZÁNT MAGYAR NÕ
Fiatalos külcsín – érett korú belbecs. Így tudnám
egy mondatban összefoglalni elsõ benyomásomat a
szerzõpáros által felsorakoztatott nõket bemutató
könyvrõl, amely elsõ pillantásra meglehetõsen feministának tûnik. Késõbb kiderül: az is! Nem csak a
cím sugallja ezt, hanem a sok nõi név a borítón és a
belsõ címlapon – az illusztrációkat készítõ Rátkai
Kornél kivételével. A szerzõk nõk, a kiegészítõ illusztrátor nõ (Bertóthy Ágnes),
a cím meg egyenesen ötven nõt
ígér, sõt az ajánlás is nõknek/lányoknak – gyanítom, a szerzõk
lányainak (na jó, egyikük fiának
is) – szól. Maga a könyv pedig
minden lánynak, vagy akárhány
éves nõnek, asszonynak. Mert
vélhetõen nõi olvasótáborra számíthatnak a szerzõk, hiszen róluk, nõkrõl szól, pontosabban
olyan nõkrõl, amilyen minden nõ
szeretne lenni. Hõsnõkrõl. Ötven
olyan kivételes sorsú, erejû, bátorságú, tehetségû nõ sorakozik
egymás után a lapokon, akikrõl
akkor is szívesen olvasunk, ha
már korábbról ismertük történetüket. Rövid, lényegre törõ,
mindössze négy oldalnyi információt kapunk a kiválasztottakról, de éppen ettõl olyan üdítõ az
olvasmány. A frappánsan összefoglalt életutak között kalandozva fel sem tûnik, hogy a könyv tulajdonképpen gyerekeknek íródott. Olvasási szokásomhoz híven azonnal belecsaptam a közepébe és elmerültem az információkban, ezért csak késõbb kerítettem sort az elõszóban megfogalmazott szerzõi célokra. Pedig abból
– és a szintén csak késõbb olvasott, velük készült interjúkból – fény derül rá: gyakorló anyaként mindketten szükségét érezték, hogy a történelem során
valaha élt, sõt napjainkban élõ olyan nõk életét mutassák be gyermek olvasóiknak, akik példaképül állhatnak a felnövekvõ utódok elõtt. Úgy érezték, a még
ma is felfedezhetõ nemek harca közben fontos tudni, hogy éltek és ma is élnek merész, bátor, tehetséges, elhivatott nõk, akik sorsukkal mutatják az

irányt. Akik merik a saját útjukat járni, akik szembe mernek és tudnak fordulni koruk minden nehézségével, szakítva a tradíciókkal, nõ létükre is mernek elsõk lenni – bármiben! Olyan nõkrõl beszélnek,
akiknek voltak/vannak céljaik és azokat képesek elérni, mert merészek, határozottak, kudarctûrõk és
bátran viselik a kihívásokat.
Tehát gyermekeknek készült,
de felnõttek számára is élvezetes, tanulságos könyvet sikerült
írnia a szerzõknek. Az illusztráció ugyan sugall valamit a célközönség koráról, de lehetne ez
akár egy rendhagyó kvíz-összeállítás is, ahol a kérdések kimaradtak (azok bennünk merülnek
föl) és máris a válaszok jönnek.
Minden nõnek négy oldalt szántak, ami szimpatikus megoldás –
senkit nem engednek túltengeni,
mindenkit azonos terjedelemben
méltatnak. Az elsõ oldalpár bal
felén az éppen bemutatandó nõ
portréja látható, jobb felén a név
és a rövid ismertetõ, hogy mirõl
híres. A második oldalpár amolyan információ-patchwork, vagyis színes kis foltokban, gyerekek számára is emészthetõ szókinccsel és szószámmal közlik
magát az életutat, nem egyszer
megtûzdelve érdekes, tanulságos kiegészítésekkel.
Kalandos, néha félelmetes, mégis élvezhetõ életek sorakoznak a lapokon, melyek bátorságra, önmagunkért való kiállásra, fegyelemre és egy sor egyéb
hasznos tulajdonságra tanítanak – mert erre napjaink lányainak is nagy szüksége van.
Lapozgatás közben felmerült bennem, vajon éltek/élnek-e még a könyvben felsoroltakon kívül hasonlóan elszánt, említésre méltó nõk? Biztosan. De
akkor miért éppen a könyvben szereplõket tartották
kiválasztásra érdemesnek? A kronológián kívül mi-
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lyen rendezõ elvet követtek? A bemutatottak „foglalkozása” igen széles palettán mozog: fejedelemasszonytól a hõs várvédõn át kora legmûveltebb úrnõjéig, cigányprímástól a primadonnán át a világhírû tudósig... Valamennyit nem sorolom fel, de a kérdés ott motoszkál bennem: ki és miért maradt ki?
A terjedelmi korlát nyilván magyarázat lehet a
„mindössze” félszázas listára, az egyik szerzõ, Neset
Adrienn egy Gyulai Hírlapnak adott interjúban azonban beszélt a válogatás néhány egyéb szempontjáról
is. Egyik rendezõ elvük az volt, hogy felidézzék azokat a nõi sorsokat, amelyek hatással voltak a magyar
történelemre, irodalomra, képzõmûvészetre. Másik
feladatnak tûzték ki felkutatni olyan nõket, akik elsõk voltak valamiben: az elsõ orvost, ügyvédet, kutatót, karmestert, sportolót stb. Fontosnak tartottak
néhány ma élõ „hõsnõt” is bemutatni, hiszen a mai
lányoknak nyilván ezek a legéletszerûbb sikertörténetek.
Biztos vagyok benne, hogy rengeteg nõ élt még
a megjelent kötetben felsoroltakon kívül, akik érdemesek a „begyûjtésre”, sõt napjainkban is élnek köztünk követendõ példák, ezért az írókat további válogatásra, az érdeklõdõket pedig az immár második,
javított kiadást megért kötet elolvasására biztatom!
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nek bõven válogathattak az ilyen témájú, angol nyelvû irodalomban. Késõbb, amikor egy idõre visszakerültek a magyar oktatásba, szembetûnt nekik, hogy
nálunk hiányoznak a hasonló jellegû könyvek. Ezért
úgy döntöttek, írnak egyet! Könyvük – 50 elszánt
magyar nõ címmel – 2018 nyarán jelent meg a könyvpiacon a Bookline Könyvek gondozásában, a Kolibri Kiadó kiadásában.
Nagyjából ugyanekkor tûnt fel egy másik, hasonló tartalmú könyv a Móra Kiadó gondozásában Magyar mesék lázadó lányoknak – 25 nõ története címmel. Amint a cím is sugallja, ez a kiadvány a mese
mûfaját választotta eszközül arra, hogy példaként állítsa a mai kislányok elé a könyvben bemutatott 25
korábban élt, vagy ma is élõ erõs, jellemes, különleges sorsú nõt. Sõt, néhány hónappal késõbb a Móra
Kiadó egy másik, hasonló indíttatású könyvet, a
Francesca Cavallo, Elena Favilli szerzõpáros által írt
Esti mesék lázadó lányoknak 2-t is piacra dobta,
melyben immár száz kivételes nõ életét mutatják be,
ezúttal a világ minden tájáról.
Összecseng a cél, hiszen Fodor Marcsi és Neset
Adrienn is hasonló okból kezdett írni, csak õk a szórakoztatva mûvelés (infotainment) módszerét alkal-

A szerzõkrõl
Neset Adrienn

Fodor Marcsi

mûfordító, újságíró, tanár.
Egy gyermeke
van, jelenleg Gyulán
él, de nem csak városunkhoz, hanem intézményünkhöz is
kötõdik, hiszen édesanyja,
Máthé
Istvánné kórházunk
központi laboratóriumának – jelenleg már nyugalmazott – munkatársa.

író, újságíró,
mûvészettörténész,
3 gyermek édesanyja.
A család jelenleg
Nagy-Britanniában,
Anglia kilencedik
legnagyobb városában, Coventryben él.

A szerzõpáros közös sorsa a Nõk Lapja Évszakok magazinnal kezdõdött, ahol együtt dolgoztak,
majd mindketten külföldre költöztek. Marcsi Angliába, Adrienn Vietnamba, de innen is tartották a
kapcsolatot, folyamatosan blogoltak, megosztották
tapasztalataikat. Mindketten azt élték meg, hogy választott országukban nagy hangsúlyt fektetnek az
egyenlõség minden megnyilvánulására: nem, bõrszín,
társadalmi helyzet, vallás, szociális szféra stb. és ennek minden fórumon hangot is adnak. Gyermekeik-

mazták könyvükben, amely talán a kicsit „korosabb”,
10-12 éveseket is olvasásra készteti. Tervük annyira
jól sikerült, hogy a gyerekek mellett szüleik korú nõk
körében is nagy sikert aratott a válogatás. A visszajelzésekbõl úgy tûnik, rengeteg nõ önbizalmát megtöri a mindennapjaikat megnehezítõ hétköznapi hímsovinizmus. Ennek legyõzéséhez kínálnak kiutat a
szerzõk azzal, hogy emlékeztetik nõtársaikat olyan
nõk életére, akik bátran túllépnek koruk szokásjogán, elavult nézeteken, életüket megkeserítõ, sikere-
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iket gúzsba kötõ szorongásaikon és a végsõkig képesek hinni önmagukban. A felsorolt nõk hite, ereje, elszántsága azonban nem öncélú, hanem a másokért való küzdelemben, segítõ szándékban manifesztálódik, ezzel teljesítve be saját küldetésüket, amely
felszabadítja, boldoggá teszi õket.

Fentiek ismeretében jó szívvel ajánlom Fodor
Marcsi és Neset Adrienn most bemutatott könyvét
minden kis- és nagylánynak, fiatal és érettebb nõnek,
kis- és nagymamának, mert minden életszakaszban
jól jön egy kis „kapaszkodó”!

Köszönöm dr. Molnár Editnek, hogy figyelmembe ajánlotta ezt a maga nemében hiánypótló mûvet és
összehozott az egyik szerzõvel, Neset Adriennel, hogy pontos, hiteles információk birtokában ajánlhassam
a Házi Hírmondó olvasóinak ezt a könyvet.
Tölgyesi Ágnes

Házi Hírmondó
a Békés Megyei Központi Kórház elektronikus folyóirata
2019. III. évfolyam 8. 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

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ

