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BESZÁMOLÓ A MESZK X. ORSZÁGOS SZAKMAI VETÉLKEDÕRÕL
Bálint Katalin ápoló, Mészáros Bettina ápoló,
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház KAITO
2019. október 11-én a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara immár tizedik alkalommal rendezte
meg az Országos Szakmai Versenyét Budapesten. Az
ország minden megyéje képviseltette magát 4 fõs csapataival, valamint 18 IFI csapatnak lehetõsége nyílt
külön játék keretében átélni a verseny izgalmait. Közel 400 fõs szurkoló csapat izgulhatott a nap folyamán a 20 felnõtt és az ifjúsági csapatokért.
Békés megyét a BMKK Pándy Kálmán Tagkórház Központi Intenzív osztályról képviseltük. A csapat az Elsõbálozók nevet viselte, melynek tagjai: Fehér Viktória, Fábján Kitti, Mészáros Bettina és Bálint Katalin.
A regisztrációt követõen a több fordulós verseny
09:00-kor vette kezdetét. A sorszám húzás után az
elméleti tesztírás következett, majd a gyakorlati verseny, amelyben alap- és szakápolás szituációs versenyszáma volt. A gyakorlat helyszínéül kórházi körülményeket próbáltak kialakítani a Lurdy-Ház ter-

mében. Ezt követõen az alapszintû reanimációs feladaton vettünk részt. A délutáni program a tanulói
verseny eredményhirdetésével kezdõtött, melyet Békés megye csapata nyert. A vetélkedõ a Táj-anatómia, MESZK totó és a Villámkérdések az ápolástörténetbõl feladványokkal folytatódott. Az utolsó elõtti
napirend a csapatok 3 perces bemutatkozása volt,
majd következett a csapotok eredményhirdetése és
díjátadása.
A lányokkal ez volt az elsõ szakmai vesenyünk,
ami miatt nagyon izgultunk, de ennek ellenére nagyon jól éreztük magunkat. Mészáros Magdolnától
és Lakatos Zsuzsától, valamint a szurkoló csapattól
sok bíztatást kaptunk a megmérettetés alatt. A vetélkedõ nagyon színvonalas és jól megszervezett volt.
Sok élménnyel gazdagodtunk és örülünk, hogy részt
vehettünk rajta.

Helyezések:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9-9.

Zala megye: RAFAEL ANGYALAI
Hajú-Bihar megye: MESTERNÉGYES
Nógrád megye: SZÍVÜGYEK
Veszprém megye: COMA-LIGHT
Baranya megye: TANERÕK
Csongrád megye: TOTAL BLOCK
Heves megye: GÖRCS-OLDÓK
Jász-Nagykun-Szolnok megye: HIRTELENEK
Békés megye: ELSÕBÁLOZÓK; SzabolcsSzatmár-Bereg megye: CORTEX
11. Fejér megye: SZÍVTIPRÓK
12. Tolna megye: PAKSI SZÍVHANGOK
13. Gyõr-Moson-Sopron megye: LUMNICZER
NÕVÉREK
14. Somogy megye: AKUTSZAKASZ
15. Komárom-Esztergom: SELYE-HUJA TÁRSULAT
16. Pest megye: NAGYKÕRÖSI TÁLTOSOK
17-17. Budapest: IRGALMAS MACIK; Vas megye:
IATROGÉNIUSZOK
19. Bács-Kiskun megye: SZEPÓ
20. Borsod-Abaúj-Zemplén: VASÚT FEHÉR
ANGYALAI

Az Elsõbálozók
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GYERMEKKARDIOLÓGIA

TOVÁBBKÉPZÕ NAP

GYULÁN

dr. Szabó Andrea
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház Gyermekosztálya

Rangos elõadókkal, kb. 90 fõs hallgatóság részvételével került megrendezésre 2019. november 11én a Gyulai Vigadóban a gyermekkardiológiai továbbképzõ nap.
A gyermekkardiológia a gyermekgyógyászatnak
olyan részterülete, amelynek speciális problémái,
mint pl. a szívfejlõdési rendellenességgel élõ, emiatt
operált vagy operációra váró gyermekek ellátása, vagy
általánosabban a mellkasi fájdalom, ájulás, gyermekkori ritmuszavarok problémaköre azt
a jogos igényt veti fel az alapellátásban
és a kórházban dolgozó gyermekorvosok körében, hogy a folyamatos
szakorvosi rendelkezésre álláson túl a
naprakész kardiológiai ismeretekrõl, a
hazánkban elérhetõ rutin és újdonságnak számító diagnosztikus és terápiás
lehetõségekrõl idõszakosan áttekintõ
képzést, információt nyújtsunk.
A gyermek-szívsebészet fejlõdésével napjainkban már nem az a kérdés, hogy a komplex szívfejlõdési hibával életrejövõ újszülöttek túlélnek-e, hanem
az, hogy milyen életminõségben élnek túl és hogyan
sikerül a normál gyermekpopulációba való integrációjuk. Ezek a szívmûtött gyermekek köztünk élnek,
sportolnak, iskolába járnak.
Ennek kedves megjelenítéseként a továbbképzõ
napot egy olyan kislány nyitotta meg énekszóval
(testvéreivel együtt „A szeretet mindenkié” címû
gyermekéneket elõadva), aki a Kardiológiai Intézet
gondozottja. Tündike olyan súlyos szívfejlõdési rendellenességgel született, amely nem tette lehetõvé a
teljes anatómiai rekonstrukciót. Többlépcsõs mûtéti sor elvégzésével ún. egykamrás keringési rendszert
alakítottak ki nála – kettõ helyett egy vérköre van,
kettõ helyet egy szívkamrája, azt az egy mûködõ
kamrát pedig egy pacemaker vezérli. S közben egy
bájos, kedves, tehetséges gyermek – személyében is
ékesen bizonyítva, miért éri meg a sok küzdelem
ezen a területen.
Elõadóknak a budapesti Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Gyermekszív Központjának vezetõ gyermekkardiológusait sikerült megnyernünk. Az Intézetben évente több száz gyermek-

szívsebészeti mûtét, katéteres interventio történik,
utóbbiak között strukturális szívbetegségek katéteres terápiája és ritmuszavarok elektrofiziológiai vizsgálata és ablációja. Az Intézetben zajlik a teljes magyar gyermek-szívtranszplantációs program a diagnózis felállításától a felnõttkorig tartó utógondozásig.
Elsõ elõadóként Dr. Ablonczy László fõorvos úr,
a Gyermekszív Központ vezetõje, interventiós kardiológus, a magyar gyermekszívtranszpalntációs programelindítója és vezetõje tartott elõadást arról,
hol tart ma a katéteres interventio a
gyermekkardiológiában. A katéteres
beavatkozások (pitvari és kamrai sövényhiányok zárása, billentyû- és érszûkületek tágítása, mûbillentyû beültetés) egyre nagyobb szerepet vállal át
a szívsebészettõl, jóval kisebb megterhelést jelentve a gyermekek számára. Bravúros és
egyben elegáns, gyakran heroikus, újszerû beavatkozásokba nyerhettünk bepillantást.
Dr. Környei László fõorvos neve ismert minden
magyar gyermekorvos elõtt, a személye ma gyakorlatilag egyet jelent a gyermekkori aritmia-ellátással.
Interventiós kardiológus õ is, a strukturális beavatkozásokon túl õ végzi a gyermekkori ritmuszavarok
invazív vizsgálatát és transzkatéteres ellátását. Fõorvos úr a ritmuszavarok diagnosztikájáról és gyógyszeres, valamint invazív ellátásáról, az öröklött ioncsatorna betegségekrõl és a ritmuszavar eredetû
gyermek-és fiatalkori hirtelen szívhalálról, a pacemaker és ICD (beültethetû defibrillator) kezelésrõl
adott érdekes és lebilincselõ áttekintést.
Egy elegáns ebédet követõen, melyet a Körös
Étterem kiváló szakácsainak köszönhettünk, a délutáni szekcióban a gyermekkor két „végpontjára”
kalandoztunk el.
Dr. Ladányi Anikó fõorvosnõ a magzati korban
végzett szív UH vizsgálatokról tartott színes és lenyûgözõ elõadást. Láthattuk, mennyivel nagyobb tere
és jelentõsége van ezeknek a vizsgálatoknak, mint
ami ma általánosságban megvalósul. Sok felismerhetõ
szívfejlõdési hiba ma még nem kerül magzati korban
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felismerésre, pedig a magzati korban felállított diagnózis lehetõvé teszi az optimálisan szervezést a megszületés helyét, idejét, körülményeit illetõen. Egyszerûbb, azonnali sebészi ellátást nem igénylõ fejlõdési
rendellenesség esetén a szülés történhet a várandósságot gondozó helyi intézményben, nem szükséges az
édesanyát a megszokott környezetétõl, családjától
távoli centrumba szállítani – ami viszont a jó minõségû túlélés zálogát jelentheti a súlyos rendellenességgel fejlõdõ magzatok számára.
Dr. Bálint Hajnalka fõorvosnõ a veleszületett
szívbetegséggel élõk ellátásának legnagyobb kihívásokkal bíró területére vezetett bennünket: mi történik ezekkel a betegekkel, amikor elérik a felnõttkort?
Ma már elérik, dolgoznak, családot alapítanak. Az
újszülött-és gyermekkori sikeres szívsebészeti beavatkozásoknak köszönhetõen a statisztikák szerint
hamarosan több felnõtt korú súlyos vitiumos beteg
él majd közöttünk, mint gyermekkorú. A kardiológiai ellátórendszer azonban nincs még felkészülve a
fogadásukra. Ez ideig a felnõtt kardiológia egészen

5
más problémákkal találkozott csak: többnyire a civilizációs betegségként számon tartott, hatalmas beteganyagot érintõ coronaria és egyéb kardiovaszkuláris betegségek szövõdményeinek, szerzett
billentyû- érbetegségek és ritmuszavarok ellátásával
foglalkozik. Ez mindig hatalmas feladat marad a jövõben is, ugyanakkor az ellátórendszernek fel kell
készülnie a strukturális szívhibával élõ, gyakran
komplex reconstructiós mûtéteken átesett felnõtt
betegek ellátására is.
Összességében egy rendkívül jó hangulatú, a hivatás szeretetétõl átjárt, rendkívül magas színvonalú képzésen vehettünk részt.
Hálásak vagyunk az elõadóknak, a Gyula Városért Közalapítványnak és a Vigadónak, hogy ilyen elegáns helyszínen tarthattuk a rendezvényt, a Békés
Megyei Központi Kórház vezetõségének az akkreditációban nyújtott segítségért, a Körös Étteremnek a
pazar vendéglátásért, szponzorainknak az anyagi segítségért.

Képek forrása:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/
images?q=tbn:ANd9GcQOX5ASipxPSlLdQbhiaKTeZX5egB79y8jwozZ5TvYT_i89n4x&s
https://cdn.portalcbncampinas.com.br/wp-content/uploads/2018/05/
CORA%C3%87%C3%83O.jpg
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ÉVTIZEDEK

AZ ORVOSTUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN

DÍSZDIPLOMÁSOK KÓRHÁZUNKBÓL
A Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi
lomát, dr. Pocsay Gábor, dr. Bálint Erzsébet, dr. Csák KaKara idén 26. alkalommal rendezte meg november 15talin és dr. Csizmadia Zoltán 50 éves orvosi pályája elis28. között a Szent-Györgyi Napok programsorozatot.
meréseként arany díszdiplomát vehetett át. Közülük prof.
Ennek keretében az egyetem Rektori Hivatala novemdr. Pintér Miklós és dr. Pocsay Gábor több évtizeden át
ber 28-ára hívta meg jubileumi diploma átaa Pándy Kálmán Kórházban fejtette ki gyógyídó ünnepségre az 50-70 éve diplomát szerzett
tó tevékenységét, dr. Csák Katalin néhány évig
orvosokat, hogy arany, gyémánt, illetve rubin
az I. sz. Belgyógyászat orvosaként, dr. Tóth
díszdiplomával fejezze ki tiszteletét.
Mária pedig a Gyermekosztály fõorvosaként
A Rektori Hivatal épületének aulájában
dolgozott intézményünkben. Dr. Bálint Erzséa 2. emeleten 9 órakor kávéval, vízzel és pobet fogorvosként, dr. Csizmadia Zoltán háziorgácsával várták az ünnepségre érkezõket,
vosként gyógyított városunkban. Aranydiploamely 10:00 órakor kezdõdött. Prof. dr.
más orvosaink névsorát gyarapítja még –bár az
Lázár György, a Dékáni Hivatal vezetõje vaünnepségen nem volt jelen – dr. Suhajda János,
lamennyi kitüntetett életrajzát felolvasta és
az elmúlt évben Pándy Emlékéremmel kitünszemélyesen adta át a díszdiplomát.
tetett, majd nyugalomba vonult szülész-nõAz ünnepség után pezsgõvel köszöntöt- Forrás: https://turul.info/images/
gyógyász. Arany diplomát vett át dr. Mészáros
ték, majd ebéddel vendégelték meg az ünne- galeria/9097_x500.jpg
László urológus is, aki korábban évekig a
pelteket.
Pándy Kálmán Kórház, majd a békéscsabai kórház uroVárosunk több orvosával is képviseltette magát az
lógus fõorvosa volt. Meg kell emlékeznünk még két traünnepségen:
gikusan korán elhunyt munkatársunkról: dr. Ábrahám
prof. dr. Pintér Miklós 70 éve szerzett orvosi diploErzsébet ideggyógyász és dr. Görhöny Gergely, kórházunk
mája elismeréseként rubin díszdiplomát, dr. Tóth Máintenzív osztályának elsõ vezetõ fõorvosa is most vehetria 60 éve átvett orvosi diplomája után gyémánt díszdipte volna át arany díszdiplomáját.
Prof. dr. Pintér Miklós 70 éves orvosi pályájának
története 1949-ben kezdõdött, amikor a Szegedi Orvostudományi Egyetemen átvette diplomáját. Ezt
követõen hét évig a Szegedi Mikrobiológiai Intézetben dolgozott, majd 1956-ban Gyulára költözött. Ettõl kezdve kórházunk Központi Laboratóriumának
1975-ig vezetõjeként, 1986-87-ben kórházunk megbízott igazgatójaként, 1993-tól két évig a Gyulán
megnyílt egészségügy fõiskola igazgatójaként tevékenykedett. Emellett tanított is, hiszen az orvostudomány mellett a tanítás volt a másik szenvedélye,
melynek már 1949-ben hódolhatott a szegedi Védõnõképzõben.
Ma, 94 évesen is kitûnõ egészségben éli aktív
nyugdíjas éveit. Talán ennek is köszönhetõ, hogy a
díszdiploma átadó ünnepségén egyedül Õ vehetett át
rubin diplomát.

dr. Pocsay Gábor 1969-ben szerzett orvosi diplomát, majd egy évig a Szegedi Orvostudományi Egyetem I. sz. Belklinikáján dolgozott. Az 1970-es évtõl
folyamatosan a gyulai kórház I. sz. Belgyógyászati osztályán fejtette ki gyógyító tevékenységét, ahol 1974ben sikeres belgyógyászati, majd 1986-ban endokrinológiai szakvizsgát tett. Szakterülete a differenciált
pajzsmirigy karcinóma. 1997-tõl 2009-ig – nyugdíjba
vonulásáig – az I. sz. Belgyógyászati osztály osztályvezetõ fõorvosa volt. Napjainkban nyugdíjasként az
endokrinológiai szakrendelésen gyógyítja betegeit.
Harminc éven át tartó kimagasló orvosi munkája elismeréseként elnyerte – a díj történetében huszonhatodikként – kórházunk legmagasabb szakmai elismerését, a Pándy-emlékérmet, továbbá az 1990-tõl egy
cikluson át tartó polgármesteri tevékenysége elismeréseként a Gyula Város Önkormányzata által 2004ben alapított dr. Gyarmati István-díj tulajdonosa is.

Intézményünk nevében kívánunk jó egészséget, további tartalmas nyugdíjas éveket valamennyi kitüntetettnek!
T.Á.
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„KINCS, AMI VAN!
– ÉRTÉKEINK FELISMERÉSE, MEGÕRZÉSE ÉS TOVÁBBADÁSA”
Dr. Fierpasz Zsuzsanna – osztályvezetõ fõorvos
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály
2019. november 15-én és 16-án került megrendezésre a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület
XXIII. Vándorgyûlése „Kincs, ami
van! – Értékeink felismerése, megõrzése és továbbadása” címmel. A
kongresszus helyszíne Budapesten
a Vakok Általános Iskolája és Diákotthona Nádor terme volt. A szecessziós stílusban épült, az eredeti
formát õrzõ lépcsõház és különösen
gazdag ornamentikája, templomi
ablakokra emlékeztetõ ólombetétes, színes üvegablakokkal díszített
nagyterme csodálattal tölti el a nem
mûértõ embert is.
Az individuálpszichológia a
pszichoanalízis és a jungi analitikus
pszichológia mellett a harmadik
klasszikus, nagy pszichoterápiás
irányzat. Alapítója Alfred Adler
(1870–1937) bécsi orvos, aki a gyógyító munka mellett nagy figyelmet
szentelt a mentálhigiénia és a megelõzés kérdéseinek is.

A kongresszus során sok értékes elõadás, esetbemutatás hangzott el, mûhelymunka bemutatása
történt, melyekbõl sokat tanulhattunk, munkánk során hasznosíthatjuk. Egyedi élmény volt többek között Csuja Imre Jászai Mari-díjas
színmûvész monológja, mely Bibliai témát dolgozott fel.
A jeles eseményen osztályunk
is képviseltette magát plenáris elõadáson. A prezentációban elemzett, Gyulán is élt költõ, Simonyi
Imre élete Adler pszichológiájának
egyik központi alapgondolatára
hívja fel a figyelmet, a pozitív kompenzáció csak a „közösség” útján
lehetséges.
Az elõadások mellett nagy
öröm volt találkozni a kollégákkal,
baráti beszélgetéseket folytatni.
2020-ban a Vándorgyûlés tervezett helyszíne Békéscsaba lesz,
melyre mindenkit szeretettel invitálunk.

„Az individuálpszichológia képesít önmagunk megismerésére, magunk nevelésére, a család, a barátság, a
hivatás és a házasság feladatának lehetõleg tökéletes megoldására. (...) Eszközt ad kezünkbe, mellyel magunkban és körülöttünk lelki összhangot és boldogságot teremthetünk.”
(Máday István)
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NYÍLT NAP ÉS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA
AZ EGÉSZSÉG- ÉS SZOCIÁLIS TUDOMÁNYI KARON*
Czinderi Kristóf, tanársegéd, kari TDK-felelõs
GFF ESZK
A Gál Ferenc Fõiskola Egészség- és Szociális
Tudományi Kar a XXIV. Tudományos Diákköri Konferenciáját (TDK) tartotta meg 2019. november 26án a Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán
Tagkórházának Árvay-termében.
A TDK elõtt megtartott nyílt nap keretében oktatóink bemutatták Karunkat, képzéseinket a több
különbözõ középiskolából megjelent 11. és 12. osztályos diákok és kísérõ tanáraik számára. A rendezvényt Dr. Homoki Andrea fõiskolai tanár, Karunk dékánja nyitotta meg, bemutatva a Gál Ferenc Fõiskolát, s azon belül a gyulai képzési kínálatot. Alapszakjainkról részletes bemutatót tartottak oktatóink: dr.
Párduczné Szöllõsi Andrea adjunktus az ápolás és
betegellátás alapszakot, Dr. Beke Szilvia fõiskolai tanár az egészségügyi szervezõ alapszakot, dr. Fodorné
Vidó Renáta pedig a szociális munka alapszakot
mutatta be, ez utóbbi esetében külön kiemelve a duális képzési forma választásának lehetõségét és elõnyeit. Földesi Alexandra ápolás és betegellátás szakos, valamint Beregszászi Barbara szociális munka
szakos hallgatónk Karunkat hallgatói szemszögbõl is
bemutatta, kiemelve az ERASMUS és más külföldi
ösztöndíjak által nyújtott kiváló lehetõségeket.
A nyílt napot követõen dr. Homoki Andrea, Karunk dékánja ünnepélyes keretek között átnyújtotta
a Nemzeti Felsõoktatási Ösztöndíj elnyerésérõl szóló
díszoklevelet Mezõ Janka Fruzsina III. évfolyamos
egészségügyi szervezõ szakos hallgatónak.
Az ezt követõen kezdõdõ TDK konferencia megnyitójában dr. Homoki Andrea kiemelte: a Tudományos Diákköri mozgalom több mint 60 éves múltra
tekint vissza Magyarországon, és egyben a legfontosabb tehetséggondozási forma a magyar felsõoktatásban. Célja a hallgatók bekapcsolása a felsõoktatási
kutatómunkába, továbbá a kutatási eredményeik számára szakmai nyilvánosság és megítélés biztosítása.
Intézetünkben az 1996 és 2018 között megrendezett
huszonhárom helyi TDK konferencián összesen 218
elõadást tartottak hallgatóink, akik közül összesen 36an a kétévente megrendezésre kerülõ Országos Tudo-

mányos Diákköri Konferencián is elõadhatták pályamunkájukat, s közülük 7-en díjazottak lettek.
Az idei TDK-konferenciánk egészség- és társadalomtudományi témákat felölelõ szekciójában
összesen 7 pályamunkát mutattak be szerzõik, Karunk ápolás és betegellátás (2 fõ), egészségszervezõ
mentálhigiéné (1 fõ) és szociális munka (4 fõ) szakos hallgatói.
Az elõadásokat öt fõbõl álló szakmai zsûri értékelte. A bizottság elnöke dr. Becsei László Richárd,
a Békés Megyei Központi Kórház fõigazgató fõorvosa, címzetes fõiskolai tanár volt; tagjai dr. Bánhegyi Róbert János, a BMKK Megyei Onkológiai Centrum osztályvezetõ-helyettes fõorvosa; dr. Krizsán
Anett, a Békés Megyei Kormányhivatal igazgatója;
Kiss Szabolcs, a Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetõje; valamint
Herczeg Viktória, IV. évfolyamos szociális munka szakos hallgatónk, a 2018-ban megrendezett XXIII. Tudományos Diákköri Konferenciánk I. helyezettje, a
XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia résztvevõje voltak.
A hallgatók tíz-tíz percben adhatták elõ tudományos diákköri kutatómunkájuk eredményeit a Fõiskolánk oktatóiból, hallgatóiból, középiskolás diákokból és tanárokból valamint meghívott vendégekbõl
álló közönség elõtt, ezt követõen a zsûri a bemutatott elõadásokat megvitatta és kérdéseit, észrevételeit megfogalmazta. A pályamunkák rangsorolása
nehéz feladat elé állította a bizottságot, akik végül a
következõképp döntöttek a díjazottakról:
I. helyezést ért el Nagy-Kulik Zsuzsa (szociális
munka szak), „Nyereségbõl veszteség?” – A nevelõszülõk veszteségélménye a nevelt gyermek elkerülésekor
címû pályamunkájával. Témavezetõje dr. Homoki
Andrea fõiskolai tanár volt.
II. helyezést ért el Dávid-Béni Andrea (szociális
munka szak), Generációs értékrendvizsgálatok különbözõ korcsoportok vonatkozásában címû pályamunkájával. Témavezetõje Czinderi Kristóf tanársegéd
volt.

*Az írást a Gál Ferenc Fõiskola elsõként honlapján (http://www.gff-gyula.hu/cikk-kategoria/tdk) tette közzé a rendezvényt követõen.
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III. helyezett lett Bus Mária Mónika (szociális
munka szak), pályamunkája címe Diszfunkció a család mûködésében. Témavezetõje dr. Homoki Andrea fõiskolai tanár volt.
Az Intézet egykori fõiskolai tanára, korábbi igazgatója tiszteletére 2013-ban alapított Dr. Dankó Miklós-díjat – mellyel a TDK konferencia mindenkori
legjobb ápoló szakos elõadóját jutalmazza a zsûri –
Juhász Csabáné vehette át A természetgyógyászat és
a népi gyógyászat kapcsolata város és vidék összehasonlításában címmel megtartott elõadásáért. Témavezetõi dr. Huszár Ildikó gyermekgyógyász szakorvos és dr. Beke Szilvia fõiskolai tanár voltak.
A közönség szavazatai alapján a Közönségdíjat
Bus Mária Mónika kapta, témavezetõje dr. Homoki
Andrea fõiskolai tanár volt.
Az Értékelõ Bizottság döntése alapján valamennyi elõadó pályamunkája szakdolgozatként is elfogadásra került, jeles érdemjeggyel. A résztvevõk
közül az elsõ három helyezett: Nagy-Kulik Zsuzsa,
Dávid-Béni Andrea és Bus Mária Mónika pályamunkája nevezhetõ a 2021 tavaszán megrendezésre kerülõ 35. Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.

9
Tudományos diákköri teljesítményükért emléklapot vehettek át a konferencia további résztvevõi:
Dósai-Molnár Maja – egészségfejlesztõ mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak
Pályamunkája címe: Rákos betegségbõl felgyógyult személyek pszichoszociális tényezõi
Témavezetõ: dr. Homoki Andrea fõiskolai tanár
Szigeti Renáta – ápolás és betegellátás (BSc)
Pályamunkája címe: Tehéntejfehérje-allergiás gyermek napjaink társadalmában
Témavezetõ: dr. Bódi Piroska, fõorvos, gyermek-gasztroenterológus szakorvos (BMKK);
dr. Párduczné Szöllõsi Andrea adjunktus
Zanóczné Czirják Ilona Erzsébet – szociális munka (BA)
Pályamunkája címe: Mozaikcsaládban élek!
Témavezetõ: d. Homoki Andrea fõiskolai tanár
A Tudományos Diákköri Konferencia igen nagy
hagyományokkal rendelkezik úgy országosan, mint
a mi intézményünkben is, ezért önmagában a részvétel is komoly teljesítménynek számít, melyhez a
megmérettetést vállaló hallgatóinknak gratulálunk!
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ADVENTI VÁRAKOZÁS

Advent elsõ vasárnapját megelõzõen adventi várakozás címmel kreatív versenyt hirdettünk a munkatársak körében.
A hirdetésre 24-en jelentkeztek, összesen 35 pályamunkával, nagyon sokszínû, érdekes munkák születtek.
Legnagyobb örömet az jelentette számomra,
hogy több áttörést is megélt a lassan hagyománnyá
váló év végi alkotópályázat. Idén elõször jelentkezett
egy munkatárs a szeghalmi egységbõl, és elõször vett
részt férfi a versenyen.
Nagyon sok munkakör képviselte magát: ápolók,
asszisztensek, orvosírnokok, szülésznõ, gyógytornász, dietetikus, fõnõvér, osztályvezetõ, beteghordó.
Az elkészített munkákat az Árvay teremben állították ki a dolgozók, saját elrendezés alapján. Voltak mézeskalácsból készült csodák, foltvarrott adventi naptárak, textil díszek, manók, cukorból készült
mikulásvirág, karácsonyi bon-bonok, szaloncukrok,
horgolt díszek, bõrbõl készült kopogtatók, asztali

díszek és karácsonyfadíszek, fából, szalagból készült
asztali díszek, s ezek kombinációi.
A környezettudatosság is megjelent a munkákban, több karácsonyi dísz (adventi naptár, ajtódísz,
karácsonyfa) is újrahasznosított anyagokból készült.
A háromtagú szakértõ zsûri (Bagdiné Sebestény
Éva dietetikus, Kádárné Szabó Ildikó okleveles ápoló
és Rákóczi Józsefné gyógytornász, foltvarró) nehezen tudott dönteni az elsõ három helyezést illetõen,
ezért létrehoztak egy új „legek” kategóriát. Valamennyi résztvevõ kapott díjat, melyek megvalósulásában segítséget nyújtott a MESZK, Magyar Ápolási Egyesület, Szakszervezet, Ápolás Igazgatás, és civil
felajánlók.
Abban a reményben zárom gondolataimat, hogy
a következõ évben is ilyen kellemes délutánt tudunk
majd együtt tölteni, megcsodálva egymás munkáját.
Áldott, szép Ünnepet kívánok:
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ADVENT A BIBLIAKÖRREL
„KELJ FEL, TÜNDÖKÖLJ, MERT ELJÖTT VILÁGOSSÁGOD, RÁD RAGYOGOTT AZ ÚR DICSÕSÉGE.”
ÉZSAIÁS 60,1
Urunk kegyelmébõl ebben az évben is elérkezlenség, nem utolsó sorban pedig a bûn sötétségét.
tünk karácsony elõszobájához, az adventi idõszakNem egy számon kérõ, haragvó Isten jön felénk, hahoz. Különös ajándéka Istennek, hogy ad az ünnepnem az irgalmas, szeretõ szívû, kegyelmes, megválhez lelki felkészülési idõt és lehetõséget. Szeretnénk
tó Isten. Õbenne világosodnak meg számomra a legjól élni az Õ áldásaival a következõ napokban, healapvetõbb kérdések: Ki vagyok? Honnan jöttem?
tekben, hogy annak látható, megtapasztalható jelei
Hova megyek? Merre tartok? Mi a feladatom? Mit
legyenek az életünkben és a környezetünkben.
jelent a bûn és mit jelent a kegyelem? Jézus világosAz ünnephez hozzátartoságában észrevesszük nemcsak
zik a fény, a ragyogás még aka bajt és a sokféle szenvedést,
kor is, ha sokszor ezzel akarhanem azt is, hogy mennyi
juk a belsõ lelki rendezetlensészépség van körülöttünk, migeinket leplezni. Jézus megjelyen sok alkalom kínálkozik a
lenéséhez illõen az ézsaiási idéjóra, a szeretetre.
zet is tele van fénnyel, világosA kórházi dolgozók bibliasággal. Mindez egy különös felkörével idén is szeretnénk hirszólítással kezdõdik: „Kelj
detni Isten szeretetének jó hífel...” A Bibliában több mint
rét versekkel, énekekkel, sza200-szor olvashatjuk ezt a két
loncukorral, áldáskívánó bibliszót különbözõ szövegösszeai idézetekkel. Szokásos adfüggésben. Kelj fel, azaz mozventi teadélutánunkon idén
dulj, ne maradj mozdulatlanSiposné Erzsike meghívásának
ságban, állj talpra, minden https://encrypted-tbn0.gstatic.com/
eleget téve készülünk együtt az
images?q=tbn:ANd9GcSeftxMPrEEJ8cbRjPRtRntbz51TnnlxbW2MFa39SwPzDJPagthZg&s
okod megvan rá, hiszen eljött
ünnepre december 9-én hétfõn
Világosságod, Jézus Krisztus! A Világosság jött el a
16 órától. Advent 1. vasárnapján a békéscsabai kórsötétségbe. Õ az a Világosság, Aki a sötétségben fényházban is szolgáltunk, és készülünk a Daganatos Belik. Vannak, akik elfogadják, hisznek Benne, örülnek
tegek Klubjának karácsonyi ünnepségére, valamint
neki, és vannak, akik nem. Õ azonban nemcsak eladvent 4. vasárnapján a kórházi kápolnában való
jött, hanem jön folyamatosan, fénylik, fényével melszolgálatra. Idén is szeretettel várjuk a Magvetõs dilettünk van. Jézus kisugárzása, ragyogóvá tevõ viláákokat a kápolnába zenés áhítatra, december 15-én
gossága nemcsak a karácsonyi ünnepkörre érvényes,
vasárnap 9 órára. Karácsony 1. napján 9 órától ünnem vakító fény és nem is tûzijáték, mely csak pár
nepi istentiszteletet tartunk, december 29-én vasárpercig tart, elvarázsol, majd a semmibe vész. Jézus
nap óévi, 2020. január 5-én vasárnap 9 órától újévi
fénye olyan, ami pontosan elég ahhoz, hogy az életalkalmakat. Újévi elsõ bibliaóránkat január 6-án hétben eligazodjunk, hogy megtaláljuk a helyes utat,
fõn 16 órától tartjuk a kápolnában. Szeretettel várhogy tájékozódni tudjunk a legnagyobb sötétben is.
juk a kedves érdeklõdõket! Istentõl áldott adventi
Nagy és tartós világosság ragyog fel közöttünk, bennapokat, heteket kívánunk, valamint Vele boldog kanünk és általunk, mely legyõzi a félelem, hitetlenség,
rácsonyt és újévet!
aggódás, indulatok, reménytelenség, depresszió, erõtImádságos szeretettel:
Kittlingerné Tóth Márta kórházlelkész és
Hegedûs Istvánné kórházlelkészi munkatárs (2642-es mellék)

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ

14

2019. III. évfolyam 11. szám

FILMAJÁNLÓ
KORUNK TOLDI MIKLÓSA A FILMVÁSZNON

A Házi Hírmondó folyamatosan keresi olyan
munkatársainkat, akik egészségügyben végzett munkájuk mellett, illetve azon túl a mûvészetek területén is kipróbálják magukat. Így bemutatkozott már
újságunk oldalain jó néhány amatõr, mûvészi tehetséggel megáldott festõ, grafikus, fotós, zenész, énekes, kézmûves. Legutóbb
pedig egy amatõr filmrendezõrõl kaptam hírt. A
Reumatológiai Osztályon
értem utol.
Baranyai Tamás idén
júliustól dolgozik az osztályon, bár korábban – 2013ig – szintén kórházunk
munkatársa volt, majd
egyetemi hallgatói jogviszonyra váltotta státuszát.
Biológus diplomával a zsebében – és képzettségét
igénylõ lehetõségek híján
– ismét visszatért intézményünkbe ápolói minõségben, növelve a magasan
képzett, ám nem egészen
szakirányú munkát végzõ
diplomások számát. Hiába, gazdag ország vagyunk!
A film születésének
története
Tamás nem csak tudásszomjjal, toleranciával,
kitartással, de mûvészi vénával is megáldott kollégánk. Már harminc évvel ezelõtt kapcsolatba került
a színmûvészettel. Nem is akárhogyan: a Sík Ferenc
vezette Gyulai Várszínház társulata körében mozgott, színésznek készült. Akkor nem sikerült, késõbb
élethelyzete nem engedte, hogy valóra váltsa álmait,
de a mûvészet közelségérõl sosem mondott le. Alapító tagja az öt évvel ezelõtt létrehozott Gyulai Mû-

vészklubnak, amely minden mûvészeti ág képviselõjének otthont ad. Tamás – többedmagával – a filmmûvészetet képviseli a társaságban. A 2017-es év jó
alkalom volt számára, hogy tehetségét kibontakoztassa. Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából román-magyar, határon átnyúló kulturális
pályázati lehetõséget írtak ki. A 2018-as év végén kiderült, hogy egy jól
elõkészített nyertes pályázattal büszkélkedhetett Gyula és Nagyszalonta városa, így a projekt
megvalósításán túl, a
filmkészítéssel kapcsolatos tényleges munkafolyamat is ekkor vette kezdetét. A Toldi-film Kónya
István, Gyula város alpolgármesterének ötlete
volt. A stábhoz késõbb
csatlakozott
NagyLaczkó Balázs, aki szintén több szálon kötõdik
kórházunkhoz, hiszen
édesanyja Koszta Julianna, a Fertõzõ osztály fõnõvére, testvére pedig
dr. Nagy Beáta, a Fülorr-gége osztály orvosa.
Lassan kialakultak a
szerepek: Baranyai Tamás rendezõ, Nagy Laczkó Balázs forgatókönyvíró, Jobbágy Zoltán
operatõr és persze kellett
egy producer is, aki szervez, egyengeti a film útját. Ezt a szerepet Kónya István vállalta fel, Hajnal
Edit Hajnalka pedig projektmenedzserként kezdte el
a szervezõmunkát, s ezzel útjára indult a folyamat.
Már csak a szereplõk hiányoztak. Elmondható, hogy
Gyula összes középiskolájából beválogatásra kerültek diákok – sõt egy tanáruk, Fodor György is. Húsz
szöveges szereplõ mellett rengeteg statiszta vett részt
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a forgatáson. A film értékét nagyban emeli, hogy
olyan profi színészek is szerepet vállaltak, mint
Koncz Gábor, Kovács István, Kovács Vanda, Reviczky Gábor, vagy az ország legerõsebb embere, Fekete
László, de feltûnik a vásznon egy jelenet erejéig a
Magna Cum Laude két sztárja: Mezõ Misi és Szabó
Tibi is.
A közismert nevek – gyulai kötõdésük mellett –
a 20 éve alapított, film-, video- és televízióprogramok
terjesztésével foglalkozó ROMIS mozi közremûködésével kerültek kapcsolatba a gyulai alkotókkal. A
forgatókönyv – melynek témáját a már említett
Arany János-bicentenárium kapcsán az író-költõ
egyik legismertebb fõhõse, Toldi Miklós adta – 2019
januárjától három hónapig készült. Aztán 2019 márciusában elkezdõdött a szereplõválogatás. A diákok
olyan nagy lelkesedéssel vetették magukat a munkába, hogy az alkotóknak néhány új szerepet is be kellett írniuk a forgatókönyvbe a tehetséges amatõrök
miatt. Természetesen a városunkban jól ismert – szintén diákokból álló és kórházunkban a Kossuth Zsuzsanna-emlékév záróünnepségén bemutatkozott –
Calliope társulat is részt vett a munkában. Májusban elkezdõdtek a forgatások, melyek újabb három
hónapot vettek igénybe. A felvételek Gyulán és környékén, valamint természetesen Nagyszalontán,
Arany János szülõvárosában készültek. Augusztusban közel két hónap technikai utómunkálat következett, végül 2019. szeptember 20-án bemutatásra
került az induláskor még oktatási segédanyagnak
szánt, végül egyórás nagyjátékfilmmé duzzadt film.
Az alkotók a bemutató után, a nagy és egyelõre
nem szûnõ érdeklõdésre való tekintettel, októberben
Toldi-hetet tartottak a Gyulai Várszínház kamaratermében, mely során a városi szimpatizánsoknak, valamint az általános- és középiskolásoknak vetítették
le a filmet, majd a határ túloldalán, Nagyváradon és
Nagyszalontán is bemutatták, ahol közel kétezren
nézték meg a Toldit az általános iskolásoktól egészen
az egyetemistákig. Az alkotók szándéka szerint valamennyi vetítést a jövõben is ingyenesen tesznek lehetõvé. Jelenleg Toldi-turnék szervezésén dolgozik a
filmes stáb. Belföldön középiskolák és egyetemek
megcélozásával, Romániában pedig Erdélyben készülnek minél szélesebb körben bemutatkozni alkotásukkal. A 2020-as évben filmfesztiválokra nevezik
be a Toldit, végül televízió csatornáknak is megajánlják.
A film elkészültét számos támogató segítette láthatóan és láthatatlanul:
Interreg Románia-Magyarország
Európai Regionális Fejlesztési Alap
ROHU280 Co-cultured
Gyula Város Önkormányzata
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Nagyszalonta Megyei Jogú Város
Romis Mozi
Gyulai Szakképzési Centrum
Harruckern János Szakgimnázium
Gyulahús Kft.
Gyulakonyha Nonprofit Kft.
Zsarnóczay és Fivére Kft.
Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum
Nonprofit Kft.
Bora Ital-nagykereskedelmi Kft.
Pernahajder Campbell
mi design
Astronova Film Production
MT Sound Studio
Miklos Toldi Cinema
Film Crew
Ezzel elérkeztünk napjainkig a film történetében.
November 20-21-én a Gyulai Várszínház Kamaraterme is mûsorára tûzte az alkotást. Az elsõ napon, november 20-án magam is jelen voltam, így végre személyesen megismerkedhettem a rendezõ, Baranyai
Tamás által korábban elmondott történettel.
A vetítésre érkezve két dolog azonnal szembetûnt: az egyik, hogy a nézõtér szinte teljesen megtelt, a másik, hogy nagyon sok fiatal ült csillogó
szemmel a sorokban. Nyilván többségük a filmben
szereplõ diák volt, de õk elhozták a barátaikat is. Ez
is egy módszer lehet arra, hogy a fiatalokat becsalogassák a színházakba. Ma még csak a barát/barátnõ
kedvéért, holnap talán már magáért a mûvészetért.
A filmrõl, ahogyan én láttam
„Mint ha pásztortûz ég õszi éjszakákon,
Messzirõl lobogva tenger pusztaságon:
Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem
Majd kilenc-tíz ember-öltõ régiségben.”
Biztosan sokak emlékeznek még ezekre a sorokra diákéveikbõl. Arany János (Nagyszalonta, 1817.
március 2. – Budapest, 1882. október. 22.), a magyar
irodalom egyik legjelentõsebb alakja, költõ, sõt a legnagyobb magyar balladaköltõ, a ballada Shakespeareje (fordításai közül kiemelkednek Shakespeare-fordításai), tanár, lapszerkesztõ, a Magyar Tudományos
Akadémia tagja és fõtitkára, de az 1848-49-es szabadságharc idején belügyminisztériumi fogalmazó is, a
magyar nyelv egyik legnagyobb ismerõjeként páratlanul gazdag szókinccsel rendelkezett. Ezért joggal
jelentkezhetett 1846-ban a Kisfaludy Társaság által
kiírt irodalmi pályázatra, melyben Erdélyi János javaslatára a követelmények között a népies formát jelölték meg. Arany János elõször szülõfalujában hallott legendákat a híres Toldi Miklósról, késõbb elol-
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vasta Ilosvai Selymes Péter változatát, ebbõl merített ihletet. A Toldi-val 1847. február 6-án hatalmas
sikert aratott és megduplázott pályadíjként húsz aranyat kapott. Arany János egyszerre ünnepelt költõ
lett, egy évvel késõbb a Kisfaludy Társaság tagjai
közé választották.
Toldi Miklós története mai környezetbe helyezve is megállja a helyét, hiszen minden adva van hozzá: özvegyasszony, jólelkû kisebbik fiú, gonosz idõsebb testvér, irigység, harag, ármány, cselszövés, baráti segítség, megküzdés, igazságszolgáltatás, egy
cseppnyi romantika és végül happy end! Röviden
ennyi a történet és napjaink fiataljai ugyanolyan hitelesen teszik magukévá a felsoroltakat, mintha a sajátjuk lenne. Mert az is, hiszen õk is ugyanezeket élik
meg mindennapjaikban. Õk is jó és rossz testvérek,
akik képesek haragudni, irigykedni, féltékenykedni,
küzdeni az igazukért és igen, gyõzni is képesek. Vannak barátaik, egy biztosan, aki kiáll mellettük a bajban és segít. És vannak szerelmeik, akikért képesek
megvívni a harcot a vetélytárssal. Az édesanyák ma
is ugyanúgy aggódnak gyermekeikért és ugyanúgy
békíteni próbálják õket, a lányok pedig ugyanúgy
megérzik, ki az igazi!
Különleges élmény volt a cselekmény közben ráismerni városunk utcáira, épületeire, ismerõs arcokra, mert a film rendezõje és forgatókönyvírója így álmodta meg a filmet. Ebbe a városba helyezte Toldi
Miklós történetét, talán, hogy még közelebb érezzük
magunkhoz. A cselekmény – no meg egy nehezen induló busz, nagyszerûen alakító sofõrjével, a városszerte ismert Varga Zoltánnal – persze elvisz
Nagyszalontára is, ahol bejárhatjuk a szereplõkkel
Arany János múzeummá alakított, gyönyörûen berendezett szülõházát.
A fentebb felsorolt neves színészek közül engem
Koncz Gábor, Kovács Vanda és Reviczky Gábor alakítása varázsolt el leginkább, mert ugyanolyan alázattal simultak bele szerepükbe, mintha profi társulat vette volna õket körül, az amatõr szereplõk pedig ugyanolyan komolyan vették karakterüket, mint
a „nagyok”. Ha ki kellene emelnem közülük néhá-

nyat, akkor elsõként a fõszereplõt, Berndt Richárdot
említeném, aki tökéletesen azonosult szerepével, láthatóan komolyan véve feladatát. Másik kedvencem
a csupaszív barát, Rabi Bendegúz Bence szerepében,
akinek alakítását nézve arra gondoltam, hogy ezt a
szerepet csak az tudja így eljátszani, aki a valóságban is pont ilyen. Nehéz és hálátlan feladat viszont
egy negatív jellemet alakítani, Kovács Dánielnek –
Toldi Miklós bátyjaként – ez mégis jól sikerült. Csak
remélem, hogy nem azért, amiért Bendegúznak! A
filmben Annát játszó Nagy Anettnek egyetlen tekintete is azonnal megragadott, kedves, õszinte arca és
gesztusai szavak nélkül is beszédesek voltak. Persze
ehhez Jobbágy Zoltán látásmódja is kellett, hogy kameráján keresztül meg tudja mutatni ezeket az
õszinte pillanatokat.
És ha már az operatõrnél tartunk, kiemelendõ
az egyébként napjainkban egyre gyakrabban használt
„madárperspektíva” alkalmazása. Jobbágy Zoltán saját tulajdonú drónjával készített felvételei nekünk,
nézõknek is szárnyakat adtak, hogy madártávlatból
csodálhassuk szeretett városunkat és környékét. De
én, mint amatõr nézõ még azt is gondolom, hogy ezzel a technikával szándékozta kifejezni a távolságot
– térben, idõben – Toldi Miklós történetétõl, ami tökéletesen összecseng a forgatókönyvíró, NagyLaczkó Balázs ötletével, mely szerint az osztálykirándulásról hazafelé utazó Miklós álmodja végig tulajdonképpen a film során látott eseményeket,
visszaidézve és Toldi Miklós korába helyezve az
összes addig látott szereplõt, majd a film végén fõhõse felébresztésével – és a drón földi perspektívára váltásával – minket, nézõket is visszahoz a mába.
Igazán szép és kifejezõ alkotói összmunka!
A magam részérõl rendkívül hasznos törekvésnek tartom, hogy az alkotók elsõsorban a diákokra
gondolva olyan filmet készítettek, amely emberközelbe hozza számunkra az irodalmat, történelmet és
annak szereplõit, így segítve azok jobb megértését.
A diákok ilyen szintû és minõségû bevonása a tananyagba nagyban megkönnyíti számukra annak elsajátítását, megmérettetéseik sikerét.
Sok hasonló film elkészítését kívánom az alkotóknak – és nekünk, nézõknek!
Tölgyesi Ágnes

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ

