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120 ÉVES A GYULAI PSZICHIÁTRIA

Dr. Timár Erzsébet – fõorvos
Békés Megyei Központ Kórház Pándy Kálmán Tagkórház, Pszichiátria Gyula

Bevezetés
Miért is olyan fontos, hogy az „elme épület”,

ahol közel 40 éve dolgozom, 120 éve létezik, és oly
sok szerencsétlen sorsú embernek segített falai kö-
zött az évtizedek során?

Ilyenkor az ember fokozott késztetést érez, hogy
elgondolkodjon, hová is lehet ezt térben és idõben
elhelyezni. Hogyan, miért és mikor jött létre Gyu-
lán az elmeosztály? Természetesen ez nekem, nekünk
fontos, akik itt dolgozunk már évek óta, illetve a fi-
ataloknak is érdekes lehet.

Anélkül, hogy a részletekben elmerülnénk, szinte
látjuk magunk elõtt, hogy a török pusztítás után ho-
gyan népesült be szûkebb hazánk, Békés megye, ezen
belül Gyula. A betelepített németekkel (Majna-
Frankfurt tájékáról, a Rajna két partjáról, würten-
bergi régióból, majd késõbb bajor-osztrák terület-
rõl), letelepült románokkal népesült be Gyula, vala-
mint sokan jöttek Békés megyébe a Felvidékrõl, fõ-
ként Gömör, Hont és Zólyom vármegyékbõl (õk ko-
rábban már lejártak munkát vállalni az Alföldre).
Báró Harruckern János György érdemei vitathatat-
lanok Békés megye újranépesítésében. Ekkor a Ma-
gyar Királyság a Habsburg Birodalom része, Mária
Terézia és fia, II. József a felvilágosult abszolutizmus
szellemében uralkodik. A kórházak létesítésének
szükségessége ekkor már felmerült az ország Bécs-

„A múlt nem mögöttünk van, hanem bennünk.”
Csoóri Sándor

tõl távolabb esõ részein is. II. Lipót regnálása alatt
negyedévszázados szünet után összehívták a magyar
országgyûlést.

Kifejtés: 1790-91. között ülésezett elõször Bu-
dán, majd Pozsonyban. Magyar elmeügyrõl tulajdon-
képpen 1791-tõl beszélünk. Ekkor hangzott el az or-
szággyûlésen a „közõrülde” felállításának terve.

A kezdetekrõl címszavakban
– 1784, Bolondok tornya, Bécs
– 1831-1982, Döbling – Széchenyi Istvánt is itt

gyógykezelték
– 1842, Magántébolyda Pesten – Pólya József (12

szoba)
– 1851-ben rendeletben tiltották meg, hogy az el-

mebetegeket börtönben helyezzék el
– 1852, Magánõrülde Vácott, majd Budán-

Schwartzer Ferenc
– 1857, elsõ önálló elmeosztály Kolozsvárott
– Szent János, Irgalmasrendi, pesti Rókus Kór-

házban kamrák

Az inkább elfekvõ jellegû közkórházi elmeosz-
tályokat és a drága magántébolydákat persze nem le-
hetett valódi megoldásnak tekinteni. Az országos té-
bolyda felállítása egyre szükségesebbé vált.

– 1863-1865, Nagyszeben

1. ábra: Amikor felépült 2. ábra: Napjainkban
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– 1868, Lipótmezõ – 2007-ben bezárták!
– 1884, Angyalföld – Nyírõ Gyula Kórház
– 1895, Nagykálló
– 1899. november 1. Gyula

Gyulán az elmeosztály felépülését megelõzõ
lépések

1846. május 1-jén 10 ággyal megnyílt a gyulai kór-
ház. Ez év második felében már egy elmebeteget is
ápoltak itt. 1877-ben az intézmény egy négyszemé-
lyes tébolydával bõvült. 1890 õszén a kórházi udvar
hátsó részében nyílt a külön elmeosztály, ahol 28 be-
teg került elhelyezésre – ma Vérellátó Állomás. Dr.
Berkes Sándor igazgató javasolja új épület létreho-
zását elmebetegek számára a tarthatatlan állapotok
miatt. 1899. november 1-jén megnyílt az új elmeosz-
tály, melynek fõorvosául Dr. Pándy Kálmánt nevez-
ték ki. Barta Mór tervei alapján N. Szabados József,
gyulai vállalkozó építette fel. Ekkor 260 beteg érke-
zett ide Budapestrõl.

Dr. Pándy Kálmán fõorvos Gyulán (1899-1905)
Ókígyóson (Békés megyében) született. Szenve-

déllyel hirdette elképzeléseit, amelyek fõleg a rácsok
megszüntetésére, magányos cellák és kényszerzub-
bonyok eltörlésére vonatkoztak. Beindította a mun-
katerápiát és õ vezette be a mûvészeti terápiát is. Az
õ nevéhez fûzõdik az általa kidolgozott liquor-reak-
ció. A családi ápolást Gyulán nem tudta megvalósí-
tani (Dicsõszentmártonban indította el késõbb).
Prof. Dr. Szilárd János könyvében hangsúlyozta,
hogy kutatásai kiterjedtek forenzikus irányban is,

foglalkozott az alkohol okozta káros hatásokkal.
Ebben az idõben a legnagyobb számú a paralízisben
szenvedõ egyének csoportja, emellett epilepsziás
psychosist, amentia-t, idiotia-t, paranoia-t és alkoho-
los psychosist diagnosztizált. Véleménye alapján új
osztály létesítése esetén nem helyes együtt hagyni a
gyermek- és felnõttkorú pszichiátriai betegeket. Élete
derekán teljes pszichiátriai oktatási anyagot állított
össze, amely nem jelent meg nyomtatásban.

Hat éves gyulai mûködésérõl a kórház akkori
igazgatója, Berkes Sándor, így emlékezik meg 1905.
évi jelentésében: „Pándy Kálmán intézeti fõorvos a
Lipótmezei Országos Elmegyógyintézethez neveztet-
vén ki fõorvossá, állásáról az 1905. év augusztus ha-

3. ábra A Kistébolyda, 1890-ben épült

4. ábra: Itt kezelték országosan a trachomás,
tbc-s elmebet

5. ábra: Felépült Gyulán a nagy elmeosztály Dr.
Pándy Kálmán útmutatásai szerint
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vában leköszönt. Lelkes szeretettel szolgálta az osz-
tályt és az elmebetegek ügyét, és kiváló érdemeket
szerzett szakszerû javaslataival az osztály építésénél
és rendezésénél… Mindenkor beosztás, rend, tisz-
taság és fegyelem volt, melyet fenntartani tudott.” 20
országban tanulmányozta az elmebetegek ellátását
1903 és 1905 között. 1905-ben megjelent könyve:
„Gondoskodás az elmebetegekrõl más államokban és
nálunk”. [1][2][3][10]

1986-ban vette fel a gyulai kórház a nevét, és el-
készült a Pándy Emlékérem, amit 1988-tól adomá-
nyoztak kimagasló munkát végzõ orvosoknak. 1988.
december 26-án a szakdolgozók részére megalkották
a Pándy-nõvér címet. Ezt a kitüntetést 1990-tõl ado-
mányozzák kiváló munkát végzõ nõvéreinknek.

Dr. Décsi Károly fõorvos (1905-1919)
„Elmegyógyító intézetünk jelenleg egy nagy, két-

emeletes tömb-épületbõl és egy kis, földszintes ház-
ból áll, mely utóbbi – nyílt ajtórendszer mellett – az
ipari munkára alkalmas betegek részére szolgáló fog-
lalkoztató helyiségekkel is el van látva.” (Berkes Sán-
dor kórházigazgató). 1911-ben a kórház kibõvítése
során 470 beteg elhelyezésére vált alkalmassá az el-
meosztály, így az ország második legnépesebb intéze-

tévé vált, ugyanis ekkor épült a gyerek elmepavilon.

Dr. Szórády István fõorvos (1919-1949)
Geszt mellett, Vátyon-pusztán (Békés megye)

született. Nagy szerepe volt abban, hogy a kórház
elmeosztálya országos hírnevet szerzett. 1939 és 1944
között a kórház igazgatóhelyettese is. Több társadal-
mi és tudományos egyesület tagja. 1929-ben a kór-
házi ágyak száma 1405, ebbõl 594 az ideg-elme, to-
vábbra is az ország második legnagyobb elmegyógy-
intézete. A kórház elmeosztályán ápolták a többi
betegtõl elkülönítve a trachomás elmebetegeket is
(Dr. Oláh Emil fõorvos kezelte õket). A ’20-as évek-
ben 110 paralysis proressiva-ban szenvedõ beteg ré-
szesült malária kezelésben (többségük egy alkalom-
mal kapott intravénásan 5-10 ml maláriás vért, má-
sok kezelését ismételni kellett). A kórházi tudomá-
nyos élet részeként többször tartott elõadást a
schizophreniáról. A fõépületen kívül volt egy úgyne-
vezett külsõ telephely is a Szentháromság Temetõ
közelében. 50-60 holdas gazdaságban gyógyulófélben
lévõ betegek dolgoztak. Gyulán halt meg 1987. júni-
us 8-án (Dr. Iványi János belgyógyász fõorvos 97
éves korában készített vele riportot). [4]

6. ábra: Dr. Pándy Kálmán 1899-1905 Dr. Szórády István 1939-1944
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A háborús viszontagságok
A II. világháború a kórház életében súlyos, vi-

szontagságokkal teli idõt jelentett. Az épületek ki-
ürítési eljárásai minden dolgozót megviseltek. Az
Almásy-kastélyban elhelyezett elmebetegek esetében
ágy sajnos csak a nagyon súlyos betegeknek jutott,
a többiek szalmán feküdtek az általuk kimentett le-
pedõbõl, pokrócból, párnából sem jutott mindenki-
nek. A kórházi raktárkészletet a németek el akar-
ták hurcolni, ezt csak az itt maradottak fortélyos el-
lenállása akadályozta meg, ugyanígy a szovjet kato-
nák elöli megmenekítés is sok fejtörést okozott. Az
ápolónõk kocsival járták a várost és próbáltak élel-
met gyûjteni az elmebetegek számára. Sokan meg-
haltak. A visszaköltözés során a volt gyerek elme-
pavilon üresen maradt. Nagy szerepe volt a vissza-
költözés megszervezésében Znorovszki Anna fõnõ-
vérnek.

Dr. Juba Adolf fõorvos (1949-1961)
1947-1948-ig az idegosztály fõorvosa. (1938-ban

indította el az idegosztály szervezését Dr. Mezey
Béla, de a háború beleszólt az osztály teljes megva-
lósításába). 1949-ben Dr. Juba Adolf a teljes elme-

részt és az idegosztályt magába foglaló egyetlen osz-
tály fõorvosa. Ebben az idõszakban (és még sokáig)
az elmetömbben sok krónikus beteg volt. Megterhelõ
feladatai miatt 1952-ben két részre osztották az el-
metömböt. Elhunyt elmebetegek agyának szövetta-
ni vizsgálatát végezte az elmetömb elsõ emeletén lévõ
laboratóriumában. Igazságos, szigorú, dinamikus,
emberséges, kitûnõ gondolkodó. Nevét, tudományos
eredményeit, rangos német nyelvû neuropathológiai
folyóiratokban sokáig idézték. 1953-ban kandidátusi
disszertációjának címe: „A meningitis serosa
epidemica Magyarországon, különös tekintettel a
lymphocytás choriomeningitis és kullancs encepha-
litis jelentõségére”. 1960. április 28-i akadémiai dok-
tori értekezés címe: „A corpus subthalamicum Luysii
összeköttetése és ezek pathológiája”. 1951-1961 kö-
zött kórházigazgató is volt. 1961-ben tragikus hirte-
lenséggel elhunyt.

Dr. Soóky András fõorvos (1952-1968)
1908-ban egy módos polgári családban született

Kolozsvárott. Elmegyógyász lett, Szegeden dolgo-
zott, miközben a Don-kanyarnál megjárta a II. Vi-
lágháború egyik poklát. 1951-ben került Gyulára a
hatalmas termeténél is nagyobb mûveltséggel rendel-
kezõ orvos. Legkedvesebb íróitól (Krúdy, Doszto-
jevszkij) oldalakat tudott hosszan és hatásosan fej-
bõl idézni. Intenzíven foglalkozott az alkoholbetegek-
kel. Az ország elsõ AE klubja 1959-ben Békéscsa-
bán alakult. Dr. Soóky András pszichiáter és egy civil
italtól „szabadult” alkoholbeteg alapította az elsõ
önsegítõ klubot. Szívesen alkalmazta az inzulinkómát
és továbbra is elõtérben állt az elektrosokk. Az 50-
es évek második felében megjelennek az elsõ
pszichofarmakonok.

„Jelenség volt a városban, jellegzetes hajvisele-
tével, mindig elegáns megjelenésével. Sziporkázó
egyéniségében a mûveltség szellemességgel párosult.
A kommunista rezsimmel soha semmiben nem alku-
vó fõorvost 60 évesen, 1968-ban, akarata ellenére
nyugdíjazták. (Prof. Dr. Pintér Miklós) 2008-ban fia
a város rendelkezésére bocsájtotta festménygyûjte-
ménye egy részét, amibõl kiállítást rendeztek. Fest-
ményei között az Aba-Novák-kollekció volt a legfõbb
súlypont. 5000 kötetes könyvtár és képgyûjtemény
maradt utána. [5]

Az ideg- (neurológia) és az elme- (pszichiátria)
osztályok fokozatos különválása

Idegosztály:
– Dr. Dobi Sándor (1962-1985)
– Dr. Nagy Rózsa mb. (1985-1986)
– Dr. Szabó Mihály (1986-2010)
– Dr. Szolnoki Zoltán (2010-)

II-es számú ideg-elmeosztály
– Dr. Dobi Sándor (1969-1970)Dr. Juba Adolf fõorvos (1949-1961)
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– Dr. Gyuris Jenõ (1970-2003)
III-as számú pszichiátria osztály

– 1974-ben jött létre
IV-es ideg-elmeosztály (1974-1978):

– Dr. Csémi Katalin – nevéhez fûzõdik az EEG
labor 1960-ban történõ kialakítása, Epilepsia
gondozó 1962-ben való létrejötte

Dr. Gyuris Jenõ (1970-2003)
Az organikus pszichiátria elkötelezett híve. Fõ

mûve a számtalan publikáció mellett az Organicus
psychiatria az orvosi gyakorlatban címû könyv
(szerk.: Gyuris Jenõ, Szilárd János). 1976 óta szá-
mos szakmai kitüntetés tulajdonosa, az egészségügy
kiváló dolgozója. Megkapta a Munka Érdemrend
ezüst fokozatát és a Pándy Emlékérmet 1995-ben (ez
évben kapott emlékérmet Dr. Habsburg Ottó is).
2002-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovag-
keresztje kitüntetést kapott.

Jelenleg nyugdíjas, Gyulán él.

A III. számú Pszichiátria megalakulása és
mûködése

Dr. Horváth Szabolcs (1974-1976)
Az osztály szervezésében zajlott az elsõ „pszi-

choterápiás hétvége” kezdeményezés, amely mozga-
lommá alakult. Családi okok miatt ezt követõen Bu-
dapestre költözött.

A gyermekelmebetegségtõl...
1921 óta Gyulán koncentrálta az állam a fiatal-

korú elmebetegeket, ezért 1927-ben megkezdõdött az
új pavilon építése a gyermek elmebetegek számára
(1929-ben adták át). Az országban ekkor egyedül a
gyulai elmegyógyintézetre hárult a 15 éven aluliak
felvétele. Az ágylétszám 594-re bõvült, így továbbra

is az ország második legnagyobb elmegyógyintézete
volt a gyulai. 1939-ben még teljes felszereltséggel
mûködött. A kiköltözés után a háború alatt a nagy
nélkülözésben sokan meghaltak. Így az épület kez-
detben üresen maradt, majd az I-es idegosztály köl-
tözött az elsõ emeletre. Az elmepavilon földszintjén
kezelték a kiskorúakat- késõbb ez lett a IV-es szá-
mú pszichiátria osztály, Dr. Csémi Katalin (1974-
1978) vezette. 1978 óta szünetelt a gyermekek fek-
võbeteg pszichiátriai ellátása Gyulán.

...a gyermekpszichiátriáig
1983-ban indult a Gyermek Ideggondozó Dr.

Gácser Magdolna vezetésével. A gyermekpszichiát-
ria részleg 1989. december 1-jén került megnyitásra
a pszichiátria tömb épületében. Osztályvezetõ: Dr.
Gácser Magdolna, aki kiemelt figyelmet fordít a
kényszeres és depressziós gyerekek kezelésére, va-
lamint bevezette a Vizuális Mûvészeti Terápiát. Elõ-
ször részlegként, majd 1996 óta önálló osztályként
mûködik. Gácser fõorvosnõ munkája elismeréséül
2011-ben Pándy Emlékérmet kapott. 2019-ben meg-
kapta „A magyar gyermekpszichiátriáért” emlékpla-
kettet, valamint kiemelkedõ szakmai életmûvéért is
kitüntetésben részesült. Jelenleg továbbra is fõorvos-
ként dolgozik a gyermekpszichiátrián.

2018. január 1-tõl az osztályt Dr. Fierpasz Zsu-
zsanna vezeti.

Addiktológia
1983. december 1-jén Dr. Marsal György veze-

tésével a tüdõkórház területén megnyílt az
addiktológia, 2015 (1995?)-tõl önálló osztály. Kiemel-
kedõ munkát végzett itt Dr. Dandé Katalin (1997-
2010). 2015-tõl Dr. Felföldi Margit vezeti, aki kor-
szerû gyógykezelési módszereket vezetett be a szen-
vedélybetegek kezelésére.

7. ábra: A régi gyermek elmepavilon

8. ábra: Az új gyermekpszichiátria osztály
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A drogambulancia 2002 óta Dr. Fleischmann
Enikõ vezetésével segíti a kábítószer betegségben
szenvedõket.

Munkaterápia
Már Pándy Kálmán is 1899-ben vásárolt egy 13

holdas tanyát, ahol elmebeteg kolóniát létesített.
1924-ben a gazdasági telep épületét helyreállították,
környékét rendezték, sertésólakat építettek. A II.
világháború után sok volt a kórházban a krónikus
beteg, akik dolgoztak a kórház gazdaságában, mezõ-
gazdasági és állattenyésztési munkákban, rájuk épült
a kórház fûtésének egy része. A kórház udvarának
rendben tartását õk végezték, a kórház egyetlen ker-
tészetében is betegek segédkeztek, dolgoztak a mo-
sodában, a varrodában, a konyhán. 1968-ban a Szent-
háromság Temetõ melletti munkaterápia az I-es ideg-
osztály, majd a II-es idegpszichiátria, késõbb a III.
pszichiátria osztályokhoz csatoltan mûködött. 2009-
tõl a tüdõkórház területén E részlegként mûködik.
Részlegvezetõ: Dr. Szlávik Gyõzõ.

9. ábra: Addiktológia osztály 10. ábra: Drogambulancia

Dr. Baly Hermina (1976-1985)
1956-ban került Soóky fõorvos osztályára. 1961-

ben nevéhez fûzõdik az ideggondozói hálózat kiépí-
tése (Gyulán a sebészet alagsorában indult, 1975-ben
került az új rendelõintézet épületébe). A megye fo-
gyatékos és pszichiátriai betegeket ellátó otthonok
szakmai ellátásának megszervezésében kimagasló
munkát végzett. Igazságügyi elmeszakértõként is dol-
gozott. Hatalmas munkabírással rendelkezett. Nevé-
hez fûzõdik 1976-ban az Országos Ideggondozói
Ankét megszervezése Gyulán. Az õ kezdeményezé-
sére 1978-ban az országban elsõk között alakult if-
júságpszichiátriai részleg 14-18 éves korosztály szá-
mára. Sokat tett az alkoholbetegek gondozásáért,
1985-ben az AE klub további kiépítésén fáradozott.
1984-ben az Egészségügyi Ifjúsági Napokat szervez-
te meg. Munkája elismeréseként Érdemes orvos,
Munkaérdemrend ezüst és arany fokozata, Oláh
Gusztáv életmû díj kitüntetéseket kapott. 1996-ban
létesült a Dr. Baly Hermina Alapítvány. [7][6]

11. ábra: A régi munkaterápia 12. ábra: Az új rehabilitációs pszichiátria – E részleg
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Dr. Vincze Gábor (1985-2017)
1985-tõl megbízott, 1986-tól kinevezett fõorvos-

ként vezette az osztályt. 1996-ben az MPT V. Ván-
dorgyûlés megrendezése az õ érdeme. 1999-ben az
Országos Pszichiátriai történeti és pszichoterápiás
jubileumi konferencia megrendezése szintén az õ

13. ábra: Dr. Baly Hermina

kezdeményezésére indult az elmeosztály fennállásá-
nak 100 éves évfordulója alkalmából. 2003-ban tör-
tént a pszichiátria épület teljes rekonstrukciója, ami-
nek megtervezésében aktívan kivette részét. Ezt kö-
vetõen egységes pszichiátriai osztály látta el a pszi-
chiátriai betegeket Békés megyében. 2007-ben PhD
tudományos fokozatot szerzett. Munkája elismeré-
seként 2008-ban Pándy Emlékérmet, 2011-ben „Pro
Sanitate” minisztériumi kitüntetést kapott. Jelenleg
továbbra is fõorvosként dolgozik a pszichiátria osz-
tályon.

2018. január 1-jétõl Dr. Ábrahám Magdolna ve-
zeti a pszichiátria osztályt

Összegzés: [8][9]

„Nem mindenki vihet végbe rendkívüli nagy dolgokat,
de mindenki véghezviheti a megszokott dolgokat a

rendkívüli dolgok szellemében.”
Booker-Washington

Irodalom
1. Dr. Berkes Sándor: Békésvármegye Kórházának törté-

nete és évi jelentése (1902)
2. Dr. Pándy Kálmán: Az elmegyógyító osztály életébõl

(1902)
3. Dr. Berkes Sándor: Évi jelentés Békésvármegye Köz-

kórházának 1903-1913-ik évi mûködésérõl
4. Dr. Tauffer Emil: A Gyulai Magyar Királyi Állami Kór-

ház 1924-29
5. Dr. Sáró András: A Békés Megyei Tanács Gyulai Kór-

házának mûködése és feladatai
6. Fejezetek az Ideggondozásró.(Országos Ideggondozói

Ankét) Gyula 1976.május 26. Felelõs Kiadó: Dr. Baly
Hermina. Szerkesztette: Dr. Hárdi István

7. A serdülõkor metálhygieneje. Egészségügyi Ifjúsági Na-
pok Gyula1984. Felelõs kiadó: Dr. Baly Hermina

8. Jubileumi történeti emlékkönyv 1996 Gyula
9. Jubileumi tudományos évkönyv 1996 Gyula
10. Prof. Dr. Szilárd János: Pándy Kálmán (1868-1945)

2000 Gyula

14. ábra: „Az elmeosztálytól a pszichiátriáig”
kiállítás a 100 éves jubileum alkalmából

(összeállította. Dr. Timár Erzsébet)

15. ábra: Erõs gyökérzettel és törzzsel rendelkezõ fán
levélként élünk és dolgozunk tovább
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A Magyar Ápolási Egyesület 2011-ben kezdemé-
nyezte, hogy az Országgyûlés nyilvánítsa február 19-
ét – Kossuth Zsuzsanna, az elsõ magyar fõápolónõ
születésnapját – a Magyar Ápolók Napjává. A kez-
deményezés végül 2014-ben vált valósággá, amikor is
az Országgyûlés 5/2014. OGY határozata február 19-
ét a Magyar Ápolók Nap-
jává nevesítette, így 2020-
ban már hetedik alkalom-
mal köszöntjük Kossuth
Zsuzsanna születésnapján
a magyar ápolókat.

A 2017. év pedig szá-
munkra egy újabb hagyo-
mányt is teremtett, hiszen
az ápolás nagyasszonya
200. születésnapján emlék-
helyet alakítottunk ki kór-
házunk parkjában, ame-
lyet a bicentenárium de-
cemberi záró ünnepségén
avattunk fel. Idén tehát
már negyedik alkalommal
ezen az emlékhelyen kerül sor a Magyar Ápolók
Napja ünnepi eseményeinek nyitó aktusára. A kora
tavaszi napsütésben elsõként dr. Becsei László fõigaz-
gató mondott néhány emlékezõ gondolatot, melyben
méltatta hazánk elsõ fõ-
ápolójának életmûvét,
majd Mészáros Magdolna
ápolási igazgató és Koszta
Julianna, a Magyar Ápo-
lási Egyesület Békés me-
gyei elnöke helyezte el az
emlékezés koszorúit a
szobor talapzatánál.

Ezt követõen az ün-
nepség az Árvay teremben
folytatódott. A program
itt fõigazgatói és ápolási
igazgatói köszöntõkkel
kezdõdött, melyben elis-
merõ szavakkal méltatták

MAGYAR ÁPOLÓK NAPJA

A BMKK PÁNDY KÁLMÁN TAGKÓRHÁZBAN

2020. február 25.

ápolóinkat és köszönetüket fejezték ki nekik. A kö-
szöntõk után Gyulasi Györgyi: Köszönöm, hogy vagy
címû versét Egriné Köteles Anna Mária tolmácsolta.

Az esemény mindenkori fénypontja a kitünteté-
sek, elismerések átadása.

Az Év Szakdolgozó-
ja kitüntetõ címet 2020-
ban két szakdolgozónk
vehette át:

Nógrádi Éva –
BMKK Pándy Kálmán
Tagkórház, Fül-Orr-Gé-
gészet

Szabó Gyöngyi –
BMKK Pándy Kálmán
Tagkórház, Központi
Aneszteziológia

Köszöntötték azon
két munkatársunkat:
Bálintné Ignácz Erzsébetet
és Kelemen Lajosnét is,

akik Budapesten, az országos ápolók napi ünnepsé-
gen Miniszteri Elismerõ Oklevelet kaptak.

Immár kilencedik éve ekkor kerül sor a Tiszte-
letbeli Ápoló avatására
is. Idén ezt a megtiszte-
lõ címet dr. Görgényi
Ernõ, Gyula város pol-
gármestere nyerte el.
Szép gesztusként ilyen-
kor Mészáros Magdolna
ápolási igazgató néhány
kedves méltató szó kísé-
retében köszönti az elõ-
zõ években felavatott
Tiszteletbeli Ápolókat is.

A kitüntetõ címek át-
adása után Pópity Gabriel-
la emlékezett meg Kossuth
Zsuzsanna életútjáról.
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A rendezvény programjában az ünnepi megem-
lékezést dr. Ábrahám Magdolna osztályvezetõ fõor-
vos és Mészáros Magdolna ápolási igazgató üléselnök-
letével a szakdolgozók tudományos ülése követte,
ahol hat elõadás hangzott el:

1. Dr. Tóth Tünde – Dr. Daróczy Linda: Konflik-
tus- és panaszforrások és megelõzésük a járóbeteg
szakápolásban

Szeghalom, Rendelõintézet, Pándy Kálmán Tag-
kórház Integrált Jogvédelmi Szolgálat

2. Kosztolányi Eszter: Kommunikáció sajátossá-
gai a fül-orr-gégészeti ápolásban

BMKK Pándy Kálmán Tagkórház, Fül-Orr-Gé-
gészet

3. Köveskuti Gabriella: Helyi érzéstelenítésben és
altatásban történõ mandulamûtétekkel kapcsolatos
tapasztalataink

BMKK Pándy Kálmán Tagkórház, Fül-Orr-Gé-
gészet

4. Molnár Zsanett: Tartós vénabiztosítás az on-
kológiában

BMKK Pándy Kálmán Tagkórház, Klinikai On-
kológiai és Sugárterápiás Centrum

5. Fodor Zsuzsanna Kinga: Percutan Endoscopos
Gastrostomás betegek utánkövetése a Pándy Kálmán
Tagkórházban

BMKK Pándy Kálmán Tagkórház, I. Gasztro-
enterológia

6. Földesi Krisztina: Spondylodiscitis
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház, Reumatológia

Az elõadások elhangzása után azok értékelése és
díjazása következett.
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Ápolási igazgatói díjban részesült:
Fodor Zsuzsanna Kinga Percutan Endoscopos

Gastrostomás betegek utánkövetése a Pándy Kálmán
Tagkórházban címû elõadása

A díjat Mészáros Magdolna ápolási igazgató
adta át.

EDDSZ díjat kapott:
Dr. Tóth Tünde – Dr. Daróczy Linda: Konflik-

tus- és panaszforrások és megelõzésük a járóbeteg
szakápolásban címû elõadása

A díjat dr. Tóth Károlyné szakszervezeti titkár
adta át.

A Magyar Ápolási Egyesület díját kapta:
Földesi Krisztina: Spondylodiscitis címû elõadása
A díjat Koszta Julianna, a MÁE Békés Megyei

elnöke adta át.

A Békés Megyei Ápolók Egészségéért Alapítvány
díját nyerte el:

Molnár Zsanett: Tartós vénabiztosítás az onko-
lógiában címû elõadása

A díjat Koszta Julianna, a MÁE Békés Megyei
elnöke és Herczegné Szabó Mariann, az alapítvány
kuratóriumának elnöke adta át.

Az Egészségedre Egyesület díját
Kosztolányi Eszter: Kommunikáció sajátosságai

a fül-orr-gégészeti ápolásban címû elõadása kapta
A díjat az egyesület képviseletében Kuti

Árpádné Romvári Éva adta át.

A MESZK Területi Szervezetének díját kapta:
Köveskuti Gabriella: Helyi érzéstelenítésben és al-

tatásban történõ mandulamûtétekkel kapcsolatos ta-
pasztalataink címû elõadása

A díjat Lakatos Zsuzsanna, a szervezet elnöke
adta át.

A rendezvény a résztvevõk megvendégelésével és
a továbbképzési pontok átadásával ért véget.

Tölgyesi Ágnes
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Kórházunk Ápolási Igazgatósága 2012-ben – a
Magyar Ápolási Egyesület által már megvalósított
mintát követve – szép hagyományt teremtett, amikor
megalkotta intézményünkben a Tiszteletbeli Ápoló
elismerést. Olyan segítõ szándékú embereket kívánt
jutalmazni ezzel címmel, akik bár nem hivatásos ápo-
lók, mégis sokat tesznek az ápolók elismeréséért,
tiszteletéért, az ápolói munka önzetlen segítéséért,
az ápolók ünnepeinek méltóságáért, a betegek sor-
sának könnyítéséért betegségük napjaiban.

Ezen szempontok mentén 2012 óta Mészáros
Magdolna ápolási igazgató minden évben (eddig két
év kivételével) ünnepélyes keretek között felavat egy

TISZTELETBELI ÁPOLÓK
ELISMERÉS AZ ÁPOLÓI HIVATÁS SEGÍTÕINEK

Összeállította: Tölgyesi Ágnes

– sõt, ha talál a kitüntetõ címre méltó személyt, ak-
kor akár több – tiszteletbeli ápolót.

Az ilyen alkalmakon az ünnepi protokoll része-
ként az Igazgató Asszony méltatja az avatandó sze-
mély ápoláshoz köthetõ tevékenységét, majd a cere-
mónia meghatóan szép pillanataként a kitüntetettet
mintegy „megkoronázva” fejére helyezi az ápolók
öltözékének egyik jelképét, a fejfedõt, vagy fityulát,
így köszönve meg segítségét, támogatását.

Az ünnepi aktus részeként fõigazgatói virágcso-
kor és gratuláció, valamit díszes oklevél is jár a ki-
tüntetetteknek, akik száma 2020-ban már tizenegy-
re gyarapodott.

2012. Mikus Éva és Gerhard Stengel

2013. Kolozsi Ildikó

2014. –

2015. dr. Wolf Ildikó

2016. Johanne Ofele, Opacsity László,
Kertai Gábor

2017. –

2018. Kárpáti Zoltánné Tölgyesi Ágnes

2019. Szicsek Margit – Gyula,
Krizsán Mihályné – Békéscsaba
(elsõ alkalommal!)

2020. dr. Görgényi Ernõ

„Jutalmam, hogy tehetem”
(Diakonissza jelmondat)
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Intézetünk Orvosi Könyvtárában ezernél is jó-
val több szépirodalmi könyv gyûlt össze az utóbbi
néhány évben azzal a céllal, hogy újra felélesszük a
betegkönyvtár hagyományát. Talán kevéssé ismert,
hogy Békésvármegye Közkórházának alapítása
(1846) után néhány évtizeddel már írásos nyoma van
a betegkönyvtárnak, amely 1901-ben több száz kö-
tettel rendelkezett magányszemélyeknek, egyesüle-
teknek és az akkori lelkes és betegei iránt e tekin-
tetben is elhivatott kórházigazgatónknak, dr. Berkes
Sándornak köszönhetõen, akinek nevéhez nem csak
a betegek szórakozása, mûvelõdése céljából létreho-
zott betegkönyvtár, de az 1900-ban megalapított or-
vosi szakkönyvtár léte is fûzõdik.

Sajnos a bõkezû adakozók elkoptak az évek so-
rán, a két világháború is megtizedelte az állományt
és csak az 1970-es években nyílt újra alkalom a gyó-
gyító osztályokra kihelyezett szépirodalmi könyvek
gyarapítására. A megye és a város könyvtárai is je-
lentõsen hozzájárultak betegkönyvtárunk újraélesz-
téséhez. 1989-ben a Békés Megyei Közmûvelõdési
Könyvtár juttatott el hozzánk 600 kötetnyit leselej-
tezett állományából,
majd 2019 decemberé-
ben a gyulai Mogyo-
róssy János Városi
Könyvtár adományozott
nagyjából ugyanennyi
kötetet intézményünk-
nek, melyért ezúton is
köszönetünket fejezzük
ki Dézsi János könyvtár-

GYÓGYÍTÓ IRODALOM BETEGEINKNEK

Kárpátiné Tölgyesi Ágnes – szakkönyvtáros
tolgyag@bmkk.eu

igazgatónak, Szabóné Laczkó Gabriella igazgatóhe-
lyettesnek és valamennyi munkatársuknak, akik se-
gítségével eljutottak hozzánk az ajándék kötetek.

Magánszemélyek is több alkalommal ajánlották
fel fölöslegessé vált, ám mások számára még értéket
képviselõ könyveiket. Ebbõl adódóan az összegyûlt
tekintélyes számú gyûjtemény nem csak mennyisé-
gében, de mûfajában is gazdag: megtalálható benne
a történelmi, földrajzi, mûszaki jellegû könyvtõl az
útikönyveken át a regényekig – azon belül is ifjúsá-
gi, kalandos, szerelmes, bûnügyi tartalmú –, de gaszt-
ronómiai, kertészeti és egyéb szakmai kiadványok is,
így minden osztály kedvére válogathatott betegeik
feltételezett igényei szerint.

A Házi Hírmondó-ban és a DocMIR-en közzé-
tett felhívás nyomán eddig közel ezer kötet került ki-
választásra, melyeket tíz osztályon helyeztek el a lel-
kes munkatársak. Volt, aki otthoni könyvszekrényét
vitte be az osztályra, hogy ki tudják alakítani saját
kis betegkönyvtárukat, melyhez mindössze egy csen-
desebb sarok szükséges a közösségi térben. Néhány
polc, esetleg egy könyvszekrény, melyet a betegek
könnyen észrevesznek, elérnek, majd akár ágyukban

is olvashatják az általuk ki-
választott könyvet.

Az Orvosi Könyvtár-
ban további több száz kötet
várja még azokat a haladó
szellemû osztályokat, akik
hozzá szeretnék juttatni be-
tegeiket az olvasás gyógyí-
tó öröméhez.
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Ha valaki még nem értesült róla, most örömmel
számolunk be olvasóinknak arról, hogy a BMKK
Pándy Kálmán Tagkórházában jóga klub mûködik.
Nem is egy, hanem kettõ, ráadásul két különbözõ is-
kola képviselõjének vezetésével, ezért mindenki vá-
laszthat igénye szerint, mikor melyik foglalkozáson
vesz rész. Mindkettõt egy-egy munkatársunk vezeti,
egyiket Fekete István, a másikat Balla László. Kéré-
sünkre bemutatkoznak és beszélnek a jóga áldásos
hatásairól is, melyek rohanó, stresszel teli világunk-
ban valamennyiünk számára kapaszkodót nyújtanak
és hozzásegítenek a test-lélek-szellem EGÉSZ-
ségéhez.

Fekete István

1975-ben kezdtem érdeklõdni a jóga iránt.
Vaisnava teológusként (hinduizmus) diplomáztam a
Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskolán, Budapesten.
A természetes gyógymódok és a keleti filozófia iránti
érdeklõdésembõl fakadóan a Natura Holisztikum Tu-
dományos Felnõttképzõ Intézetben, mint diplomás
egészségfejlesztõ terapeuta végeztem, ahol különbözõ
mozgás- és masszázstechnikákat, indiai és kínai or-
voslást, fitoterápiát és sok egyéb alternatív gyógymó-
dot tanultam. Tudásom további bõvítésének céljából
extraszensz bioenergetika, vizuális diagnosztika,
kiropraktika, dermatovacuum reflexológia, aktív szel-
lemgyógyászat, pszi-sebész mester, reiki mester, tradi-
cionális gyógyító, komplementer medicina-asszisztens
stb. tanfolyamokat végeztem.

Több helyszínen is tartok jóga foglalkozásokat.
Miért a jóga, és nem más technika?

Számomra a jóga a legmegfelelõbb út az önmeg-
valósítás eléréséhez.

Az egészségnek és a betegségnek ugyanaz a forrá-
sa, és azok a dolgok, amelyek megfelelõ állapotban
építõ jellegûek, helytelen, nem megfelelõ körülmények
között rendellenességeket okoznak.

Az egészséges állapotot fenntarthatjuk vagy elve-
szíthetjük a mindennapi életünk függvényében. Az ét-
kezésünk, munkánk, alvásunk, mozgáskultúránk, a
testi-lelki egyensúly, harmónia vagy diszharmónia se-

PRÓBÁLJUNK A TÓ ALJÁIG LELÁTNI

TEST – LÉLEK – SZELLEM EGYSÉGE A JÓGA ÁLTAL

gít (vagy nem segít) abban, hogy elveszítsük vagy meg-
tartsuk az egészséges állapotot.

A jóga útja a megkülönböztetés útja: megkülön-
böztetni a lényegeset a járulékostól, a változót a vál-
tozatlantól, a következményt az októl, a valót a lát-
szattól. A jóga által megtanuljuk azt, hogy az érzékelt
dolgokat tisztán lássuk és mérlegeljük.

A hindu hagyomány Patanjálit tartja a jóga alap-
elveket összefoglaló „Jóga szútra” (Jóga aforizmák)
szerzõjének, aki a jógának a következõ definícióját
adja: „Yogaœcittavºttinirodhah”

(Patanjali, Yoga-sutra 1. 2). Vagyis, a jóga az
elme-közeg változásainak megszüntetése, ami annyit
jelent, hogy az elme változásait megszüntetve, a jóga
gyakorlatai által létrejön a teljes nyugalmi állapot, és
ennek legmagasabb, tudatfölötti állapota az egyesített-
ség.

A jóga egyik alapelve a lassítás és tudatosítás, va-
gyis a jóga kiterjeszti tudatunkat a nem-tudatos része-
inkre, és megszünteti kedélyhullámzásainkat, javítja
hangulatvilágunkat.

A kedélyvilágunkat egy tóhoz lehet hasonlítani,
amit a legenyhébb szellõ is felborzolhatja, nyugtalanít-
hatja. Ha a tó felszíne hullámzik, akkor nem vagyunk
képesek a tó alját látni, ha viszont a tó felszíne sima,
vagyis ha megszüntetjük a kedély hullámait, akkor ké-
pesek leszünk a tó aljáig lelátni.

• A légzõgyakorlatok nyugtató és harmonizáló
hatással vannak az idegrendszerre

•  A relaxáció, segít a test és az elme ellazításá-
ban, oldja a feszültséget és a stresszt.

•  A meditáció segít átélni a valódi öröm és sze-
retet tiszta érzéseit, a félelmektõl való megsza-
badulással nyugodtan és talán még derûsen is
képesek leszünk feldolgozni a mindennapi élet
stresszhelyzeteit.

• A meditációs gyakorlatok segítik a testi, lelki,
szellemi egyensúly kialakítását.

• Ma már bizonyított tény, hogy a különféle,
mûködési mechanizmusaik terén is eltérõ me-
ditációs technikáknak szükségszerûen külön-
bözõek a hatásaik. Az egyik legjobban feltér-
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képezett kutatási terület a szorongás és a de-
presszió meditáció általi kezelése. Az erõfeszí-
tést, koncentrációt, kontrollt alkalmazó medi-
tációs módszerek hatása a legkisebb.

• Másképpen fogalmazva: minél inkább erõfe-
szítés-mentes, az elme számára könnyû és ter-
mészetes az adott meditációs technika gyakor-
lása, annál könnyebben és hatékonyabban
képes ellazult állapotot létrehozni.

• A meditáció által az elmét nem kontrolláljuk,
hanem elégedetté tesszük.

Mantra
• Olyan hangvibrációk, amelyek lelki tartalmuk

révén nem csak rögzítik az elmét, hanem meg
is tisztítják a testi felfogástól, az anyagi önazo-
nosítástól

• Lelki hangsorok, amelyek Isten minden ener-
giáját magukban hordozzák.

• A mantra által a jógi képes felülemelkedni az
illúzión s az anyagi kötõerõkön és megérteni
saját maga és Isten lelki természetét.

• A transzcendentális hangvibrációk egy jógi/
ember lelki gyakorlataiban a legfontosabb sze-
repet töltik be.

István csütörtökönként 16:00 órától várja a testi-lelki-szellemi felfrissülésre vágyókat a Kardiológiai Re-
habilitációs Osztály tornatermében.

Balla László

2009-tõl dolgoztam a Pándy Kárház Pénzügyi és
Számviteli osztályán, majd a Gazdasági osztályon és
akkoriban jártam jógaoktató képzésre. Az elsõ évet
Budapesten végeztem 2009-ben
Selmeci József Csongoréknál, akik
veszprémiek és késõbb hozták létre
a Magyar Jóga Akadémiát. A má-
sodik évet 2017-ben már Veszprém-
ben jártam a Magyar Jóga Akadé-
mián belül, ennek elkezdése ugyan-
is feltétele volt annak az Indiai út-
nak, amelyre én is vágytam. Ez
2017 tavaszán történt és a Kai-
valyadhama Jóga Intézetben vol-
tunk, Lonavlában. Az utazásunk
célja egy kéthetes Panchakarmán
(tisztítókúrán) való részvétel, majd ezt követõen ugyan-
csak 2 hét intenzív továbbképzés volt az ottani Jóga
Fõiskolán. Mindezek mellett betekinthettünk a Jóga
Kutatóintézet munkájába is. Mondhatom, nagyon tö-
mény volt, eltart még egy ideig feldolgozni azt a renge-
teg élményt és tudásanyagot, amit ott kaptam. Nem vé-
letlen, hogy ez a hely az Indiai Kormány elsõ számú
támogatott intézménye.

Nagyon lelkes voltam ettõl a csodálatos õsi tudás-
tól, amely az ember testi-lelki-szellemi egészségét tart-
ja a legfõbb kincsnek. Ezt szerettem volna megoszta-
ni minél több emberrel, ezért a kollégák részére felaján-
lottam, hogy tartok jóga foglalkozásokat munkaidõ
után. Elõször péntek délután tartottuk a tornaterem-
ben, késõbb többek kérésére keddenként folytattuk
munkaidõ után az Árvay-terem kistermében. Sokan

jöttek kipróbálni, általában nagy tetszést is aratott, de
a kitartás igen változónak bizonyult. Nagy a fluktuá-
ció. Az elmúlt 10 év során kb. 50-60 fõ járt jógázni a
kórház osztályairól. Jelenleg mindössze 6-8 fõ jár rend-
szeresen, igaz, én kórházi szinten nem hirdetem ezeket
az alkalmakat, csak a jógázók által kerül “reklámo-

zásra”.

A jóga foglalkozások kb. 1,5
órásak, melyben a Hatha jógát
gyakoroljuk. Ez egy rövid ráhan-
golódással kezdõdik, majd beme-
legítõ gyakorlatok után következ-
nek az ászanák és a
légzõgyakorlatok. Ezt követõen pe-
dig egy 12-15 perces relaxációval
fejezzük be. A foglalkozásokon fõ
cél a testtudatosság növelése, az iz-

mok nyújtása, az ízületek mozgástartományának ja-
vítása, a helyes légzés elsajátítása. Fontos még az elme
lecsendesítése, a stresszoldás, az általános fizikai, lelki
közérzet javítása.

Magam is napi rendszerességgel gyakorlom mind-
ezt, a napi rutinom része a reggeli orrmosás, nyelvka-
parás, egy kis Napüdvözlet, ha jut rá idõ, akkor me-
ditáció is.

A gyakorlatokra szánt idõ természetesen megtérül,
hiszen soha nem voltam beteg, sokkal hajlékonyabb,
türelmesebb és békésebb lettem. Jó szívvel ajánlom
mindenkinek, erre nem szabad sajnálni az energiát, az
idõt, hiszen remek befektetés az egészségünkért.

Meggyõzõdésem, hogy ez az 5-7 ezer éves õsi tu-
dás igen hasznos lenne mindenki számára, akinek fon-
tos az EGÉSZ-sége és hajlandó is tenni érte.

https://jogatanfolyam.hu/img/content/surja-naskarama.jpg

Miután megtudtuk, mi mindenre jó a jóga, megkértünk néhány munkatársunkat azok közül, akik rend-
szeresen élvezik a kórházunkban mûködõ jóga klubok áldásos hatását, hogy saját szavaikkal beszéljenek
tapasztalataikról.
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Mészár Lászlóné

2012-ben a kórház udvarán történt beszélgetés so-
rán szereztem tudomást róla, hogy Fekete István a Kar-
diológiai Rehabilitáció tornatermében jógaórát tart. A
jóga szó akkor egy homályos vonalakban elképzelt je-
lentéssel bírt számomra. Az órákon való részvétel döb-
bentett rá, hogy a jóga a legjobb dolog, amit tehetsz
magadért. Sajnos István órái másfél év múlva meg-
szûntek.

Az órák alatt ismertem meg Balla Lacit, aki szin-
tén kórházunk dolgozója és István óráin is részt vett.
Kiderült, hogy Õ is tart jóga órákat, de Õ inkább fizi-
kai jógagyakorlatokat oktatott.

Kb. öt éve mondhatni rendszeres tagja vagyok a
jógaóráinak, amelyek az Árvay terem mögött lévõ kis-
teremben zajlanak keddenként 16-18 óráig. A foglal-
kozásokon sajnos nem sikerül minden gyakorlatot tö-
kéletesen megcsinálni, de a jógában nincs visszalépés,
a legkisebb gyakorlat is csak elõre visz. A foglalkozá-
sokat egy kis ráhangolódással kezdjük, amit minden
ízületet megmozgató bemelegítés követ, majd testhely-
zeteket /ászanákat/ csinálunk. Az óra végén kb. 15 per-
cet relaxálunk levezetésként, ezeket a relaxációkat meg-
elõzi néhány perces légzõgyakorlat.

2019 nyarán Istvánnal újra felvettük a kapcsola-
tot, kérésünkre megígérte, ha megszervezzük, Õ szíve-
sen tart nekünk jógaórákat. Õ inkább a szellemi jó-
gát helyezte elõtérbe, kevés fizikai jógával kiegészítve.
Csütörtöki napokon tartja a foglalkozásokat, a Kar-
diológiai Rehabilitációs Osztály tornatermében 16 órá-
tól. Vallja, hogy az emberi elme a legjobb barátja lesz
annak, aki legyõzi, ám annak, aki nem képes felül-
kerekedni rajta, a legnagyobb ellenségévé válik. A
mantrák hatásait még az órákon megbeszéljük.

Én mind a két jógaórát rendszeresen látogatom. A
kétféle jóga számomra tökéletesen kiegészíti egymást.
Nem tudom, mi lenne, ha nyolc éve nem jógáznék, de
azt tudom, hogy most jól érzem magam, még dolgozom.
Nem gyakorlom minden nap a jógát, mégis érzem jóté-
kony hatásait: javítja a egészséget, jó közérzetet teremt,
megteremti a test, a szellem, a tudat, a lélek egyensú-
lyát, segít leküzdeni, megoldani a mindennapos próba-
tételeket, problémákat és gondokat. Segít összhangban
lenni környezetünkkel és embertársainkkal.

Kovács Ágnes

A kolléganõm javaslatára kezdtem el a jógát, aki-
tõl csak azt hallottam, hogy mennyire jó és milyen jó
gyakorlatokat csinálnak, amitõl sokkal hajlékonyabb
és könnyebb lett a mozgása és szellemileg is frissebb.

A jógának a testen kívül mentálisan is van edzés-
értéke. Segít, hogy hajlékony és fitt maradj, és megta-
nít, hogyan koncentrálj, figyeld az elméd, csökkenti a
stresszt, ellazít. Azért kezdtem el, mert nemcsak a tes-
tem frissül fel, hanem belül is nyugodtabb és kiegyen-
súlyozottabb lettem!

Nyilas Sándorné Balogh Julianna

Kb. 1 éve járok jóga órákra heti egy alkalommal,
melyet Fekete István tart minden csütörtökön 16.00 órá-
tól a Kardiológiai Rehabilitációs Osztály tornatermében.

Nagyon jó hatással vannak rám ezek az órák.
Sokat segít a napi stressz levezetésében. Az itt tanul-
takat otthon is tudom napi szinten hasznosítani.

Engem régóta érdekel az egészséges életmód és a
természetes gyógymód. A jóga is ide tartozik. Minden
óra után teljes lelki és testi feltöltõdést érzek.

Mindenkinek csak ajánlani tudom, aki nyugalom-
ra és lelki békére vágyik egy-egy mozgalmas nap után.

Márton Gabriella

A jóga által terápiát és útmutatást kapunk olyan
testi-lelki problémákra, amelyekre nem létezik
gyógypirula. Önmagunkon dolgozva segít talpon ma-
radni, jobban érezni magunkat.

István (az oktatónk) segíteni akarásáról és -tudá-
sáról ismerszik meg, õ A Népnevelõ!

Gál Gabriella

Sok évvel ezelõtt ismerkedtem meg a jógával, ami
számomra a teljesebb, kiegyensúlyozottabb, boldogabb
életet jelenti. Megtanultam általa, mit jelent és hogyan
lehet lecsendesíteni az elmém, befelé figyelni önmagam-
ra. A helyes légzéstechnika elsajátítása által egészsé-
gesebb életet élhetek.

A meditáció alatti ellazulás oldja a stresszt, a szel-
lem, a tudat és a lélek egyensúlyát teremti meg. Ily mó-
don segít megoldani, leküzdeni a mindennapos pró-
batételeket, problémákat, gondokat.

Nagyon inspiráló a jógink elhivatottsága. Hála és
köszönet érte.

Örülök a kórházon belüli foglalkozás lehetõségé-
nek. Társaimmal együtt reméljük, hogy a hetente ismét-
lõdõ lehetõség még sokáig elérhetõ lesz számunkra.

Akiknek a fentiek elolvasása után kedve támadt
csatlakozni a két csoport valamelyikéhez, azokat Fe-
kete István és Balla László szeretettel várja az emlí-
tett helyeken és idõpontokban.

Összeállította: T. Á.
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A Szeghalmi Rendelõintézetért Alapítvány 2020.
február 15-én rendezte meg immár hagyományos, 4.
jótékonysági bálját a Vidra Tanyán.

Rendezvényünket 200 vendég, nagy örömünkre
egyre több gyulai munkatárs jelenléte tette a vidék
legszínvonalasabb eseményévé.

Kórházunk menedzsmentje, Dr. Becsei László
fõigazgató fõorvos úr, Dr.
Kovács Mihály PhD. gaz-
dasági igazgató úr, Mé-
száros Magdolna ápolási
igazgatónõ, illetve Dr.
Kovács József országgyû-
lési képviselõ úr jelenléte
biztosította számunkra a
támogatottságot, mely jel-
zés felénk, hogy Alapítvá-
nyunk hasznos, elismerés-
re méltó tevékenységet
folytat.

Dr. Becsei László fõ-
igazgató fõorvos úr nyitó-
beszédében kiemelte, hogy Alapítványunk nem csak
a szeghalmi Rendelõintézet mûködését, eszközpark-
jának bõvítését segíti, hanem a Szent Lázár Alapít-
ványon keresztül az onkológia osztály „Belly Board”
betegfektetõ beszerzését is 100 000 forinttal támo-
gatja a bál bevételébõl.

Fõigazgató fõorvos úr méltató szavai után Bartis
Márton, Szeghalom város alpolgármestere szólt a
vendégekhez, a Rendelõintézet és a város példás
együttmûködésérõl beszélt.

A bálon adtuk át az Alapítvány eszköz beszer-
zését a Rendelõintézet munkatársainak, ami többek
között nagy teljesítményû szívókészülék, rozsda el-

ISMÉT BÁLOZTUNK...

dr. Tóth Tünde – vezetõ asszisztens
Szeghalmi Rendelõintézet

távolító idegentest fúró, univerzális próbaszemüveg
keret, a fent említett 100000 forintos támogatás, il-
letve a munkatársak részére vidám, rendelés-speci-
fikus munkaruha volt.

Megható pillanatok következtek, ugyanis
Szabóné Varga Katalin kolléganõt nyugdíjba vonulása

alkalmából köszöntötte
fõigazgató fõorvos úr,
ápolási igazgatónõ, Szeg-
halom város alpolgármes-
tere pedig a város köszö-
nõ levelét adta át Katinak,
40 éves szolgálatáért.

Az este további ré-
szében Bakó Ignác, az
Alapítvány alapítójának
(gazdasági munkatár-
sunk) elõadásában hall-
hattunk Máté Péter és Pi-
ramis slágereket, majd a
vacsora után, a támogató-

ink által készített torták fogyasztása közben Dr. Ibos
István fõorvos úr szolgáltatta a desszert zenét.

A mulatság a rendelõintézet dolgozóinak kör-
táncával vette kezdetét, az est folyamán élõ zenés
táncdalokra és retro disco slágerekre is táncolhatott
a lelkes közönség.

Természetesen a tombola sem maradhatott el,
közel 100 támogató értékes felajánlását sorsoltuk, a
fõdíj ismét az Alapítvány felajánlása, egy 3 napos egri
wellness hétvége volt.

Élményeink, vendégeink és a képek hangulata
alapján elmondhatjuk, hogy egy értékes, vidám, si-
keres rendezvényen vagyunk túl.
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Felhívás

Szeretettel hívjuk a kézmûvesség iránt érdeklõdõ munkatársakat,

hogy vegyenek részt az áprilisban megrendezésre kerülõ

HÚSVÉTI HANGULAT
címû kiállítás

megvalósításában, a Pándy galériában.

Az ünnephez illeszkedõ, bármilyen anyagból készült húsvéti

alkotásokkal szeretnénk feldíszíteni galériánkat.

Tervezünk egy közös tojásfát is állítani, melyhez szintén várjuk

munkatársaink kézmûves dekorációit.

Várjuk mindkét tagkórház valamennyi telephelyének dolgozóit,

munkakörtõl függetlenül.

Kérjük, hogy részvételi szándékukat legkésõbb

március 16-áig
jelezzék.

Jelentkezés és további információ:
Kuti Árpádné Romvári Évánál a 6575-ös melléken.


