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BEKÖSZÖNTÕ
A világjárvány nem csak életünk ritmusát
kényszerítette jelentõs változásra, de a Házi Hírmondó megjelenését is. Idén eddig összesen négy számot
adtunk közre, ez a mostani, az 5. szám egyben az
utolsó is ebben az évben. Tartalma többnyire összefoglalása az utóbbi fél év eseményeinek, még inkább
visszatekintés, emlékezés ünnepeinkre, nagyjainkra.
Ezekkel szeretnénk kellemes perceket szerezni Olvasóinknak és legalább az írások közti barangolás
idejére feledtetni vagy oldani a járvány keltette félelmet, szorongást, rossz hangulatot.
Szerencsére az elmúlt néhány hónap is tartogatott ünnepeket, szép eseményeket.
Újraszentelésének 10. évfordulóját idén szeptemberben ünneplõ kápolnánkról Kittlingerné Tóth Márta, kórházunk lelkésze írt 4. számunkban. Erre reflektál most egy nyílt levél Mártinak, visszaidézve
azokat az évtizedeket, amikor a nagy múltú kápolna
a tudomány szentélye volt.
Egy magas állami kitüntetés nem csak a kitüntetettnek, de az általa képviselt intézetnek is rangot
ad. Örömmel tesszük közzé azt az októberi eseményt,
amely nem csak dr. Párducz Lászlónak, de osztályának, munkatársainak és kórházunknak is megtiszteltetést jelent.
A 33 éves hagyományként idén is megrendezett
októberi Pándy-nap, habár a megszokottnál szûkebb
körben zajlott, mégis lehetõséget adott intézményünk
legnagyobb elismeréseinek átadására.
Az Idõsek Világnapja (október 1.) alkalmából hagyományosan rendezett városi ünnepség – és vele a
kórházunk egykori nõvéreinek kitüntetése – elmaradt,
ezért a Házi Hírmondó tisztelettel és szeretettel idézi vissza – mintegy emlékeztetõül – valamennyi eddigi, tiszteletbeli diplomával elismert munkatársunkat.
És még mindig októberi történet az 1848-as vértanúkra való emlékezés. Ezúttal kórházunkban egy
rendhagyó, bensõséges, csendes eseményt kezdeményezett fõkertészünk, Pomázi Ferenc, aki rövid írásában elénk tárja, hogyan született meg benne a különös és stílusos megemlékezés gondolata.

Novemberben halottainkra gondolunk, ki-ki a sajátjaira, de azon túl közös veszteségeinkre is. Ahogy
múlik az idõ, úgy gyarapszik az eltávozottak sora. E
szomorú, jelképes névsorhoz idén sajnos újabb nevet kell írnunk. November 23-án, tisztességben megélt, gazdag életútja kilencvenedik évén négy nappal
túl elment belgyógyászatunk egyik meghatározó egyénisége, a gyulai kardiológia doajenje, dr. Deli László. Tisztelt és szeretett elõdjükrõl, példaképükrõl dr.
Katona András és dr. Márk László írt nekrológot,
amely megjelent a szívgyógyászat legrangosabb szakmai lapjában, a Cardiologia Hungaricaban is.
A Nemzeti Összetartozás Évében – határainkon
innen és túl megpihent – ismert és ismeretlen halottainkra Márai Sándor versével emlékezünk.
December – a világjárvány miatti korlátozások
közt is – a karácsonyra való készülõdés jegyében zajlik. Más lesz ez az ünnep, mint máskor. Zárkózottabb, talán azoknak is magányosabb, akik családban
élnek, de családtagjaik most nem ünnepelhetnek velük. A jóság, a szeretet azonban mindent legyõz, akár
a fizikai határokat is, ebben erõsít meg minket a Szeretethimnusz karácsonyra.
Kittlingerné Tóth Márta kórházlelkészünk adventi gondolatai is a szeretet és a megbékélés gyógyító erejérõl üzennek.
Aztán vannak ünnepektõl függetlenül is olyan
témák, események, amelyekrõl érdemes tudni, mert
tanulhatunk belõle valamit. Például ön- és emberismeretet, meg mást is. E számunkban is olvashatunk
egy ilyenrõl egyik munkatársunk, Jákfalvi László jóvoltából. Egy másik munkatársunk, Hojcska Ágnes
Erzsébet pedig a szakmai rendezvények gyakorlati
hasznáról ír egy konkrét esemény, a Cochrane kurzus kapcsán.
A szakmai információk mellett a szépirodalom
(annak bármely mûfaja) élvezetére leggyakrabban dr.
Pikó Béla hívja fel figyelmünket. Ez alkalommal is
egy különös, izgalmas regény felfedezésére bíztat
minket.
Ajánlom hát szeretettel ez évi 5. számunk valamennyi írását.
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Kiadványunk szerkesztése, az anyaggyûjtés, írás,
korrektúrázás – nem beszélve a potenciális szerzõk
meggyõzésérõl, írásra biztatásáról – sokrétû, izgalmas feladat. A világjárvány azonban ezt a folyamatot is megakasztotta, karanténba zárta. Ugyanakkor
idõt adott arra, hogy a most megjelenõ összeállítások megszülessenek.

Nagyon bízom benne, hogy a járvány múltával
visszatérnek a „hírhozók” – az ideinél sokkal vidámabb, felemelõbb híreikkel!
Kiadványunk az alábbi linken érhetõ el: https://
bmkk.eu/hirek/hazi-hirmondo/

A Házi Hírmondó szerkesztõsége nevében kívánok minden Olvasónknak boldog Karácsonyt és minden
jóban, de elsõsorban egészségben gazdag új évet!
Kárpáti Zoltánné Tölgyesi Ágnes
szerkesztõ
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IN MEMORIAM DR. DELI LÁSZLÓ (1930–2020)
Dr. Deli László Biharnagybajomban született Deli
Kálmán és Nagy Eszter gyermekeként 1930. november
17-én. Általános iskolai tanulmányait a szülõfalujában
kezdte el, innen, tanítója javaslata alapján a 1942-ben tandíjmentesen került a hajdúnánási Református Gimnáziumba. 1950-ben érettségizett, 1956-ban avatták orvosdoktorrá a Debreceni Orvostudományi Egyetemen.
1957-ben kötött házasságot dr. Steffek Máriával, házasságukból két lányuk született. Beáta tanárnõ, jelenleg Gyulán él, Anikó onkológiai
sugárterápiás szakorvos, olasz férjével és három leányával Milánóban lakik és dolgozik.
Orvosi pályafutását a Debreceni Orvostudományi Egyetemen kezdte. Belgyógyász,
majd radiológus szakvizsgát tett. A Petrányi
Gyula professzor által vezetett II. sz. Belgyógyászati Klinikáról 1967. június 1-jén került
Gyulára a Megyei Kórházba, ahol a II. sz.
Belgyógyászati Osztály vezetõjének nevezték
ki (a másik belgyógyászati osztályt az 1960
óta Gyulán tevékenykedõ Iványi János fõorvos irányította, akivel évtizedeken át baráti
viszonyt ápolt).
Deli fõorvos az epidemiológiai adatok és NDK-beli
valamint svédországi tanulmányútjain szerzett tapasztalatai alapján tudta, hogy szakmai specializálódás során
kardiológiai profilt kell létrehozni és fejleszteni a megye
betegei érdekében. Tudatosan kiválasztott munkatársaival az EKG vizsgálatot a belgyógyászati betegvizsgálat
részévé tették, majd bevezették a phono-mechanokardiográfiát, késõbb az echokardiográfiát. Rutinbeavatkozássá
váltak a terheléses EKG vizsgálatok, majd a nukleáris
medicina fejlõdésével szívizomperfúzióval érzékenyített
terheléses vizsgálatok is. 1971-ben elindította a szívbetegek gondozását. Az egyre szaporodó szívizominfarktusos betegek korszerûbb ellátása érdekében 1974.
november 15-én nyílt az osztályon a Koronária Õrzõ.
1980-ban „honoris causa” kardiológus szakorvos lett,
részt vett a kardiológiai szakmai kollégium munkájában.
A megye betegeinek érdekeit szolgálta kardiológus szakfelügyelõ fõorvosként. Már kardiológiai mûködése utolsó
éveiben látszott, hogy szakmai továbblépést csak az
invazív kardiológiai ellátás megteremtése jelenthet. A
szívkatéteres laboratórium megnyitására azonban 2013.
július 1-jéig várnunk kellett. A kitartó, meggyõzõ érvelése alapján indulhatott el intézményünkben 1988-ban a
kardiológiai rehabilitációs tevékenység. Tanár urat a Békés megyei kardiológia alapítójaként tarjuk számon! Az

általa irányított munkahely 1988 óta a Szegedi Orvostudományi Egyetem Oktató Osztálya.
1996. december 31-i nyugdíjba vonulása elõtti aktív
éveit éppen csak érintette a Bizonyítékokon Alapuló Orvoslás újító szele. Ennek ellenére bátran állíthatjuk, hogy
a kardiológiai diagnosztikában és terápiában a mindenkori lehetõségekhez képest igyekeztünk követni az aktuális irodalom javaslatait. Osztályunkon rendszeresek
voltak a szakmai referálók, bizonyos fontos
területeknek témafelelõsei voltak. Mindennek alapját az szolgálta, hogy aki tartósan
az osztályon munkatársa akart lenni, annak
folyamatosan képeznie kellett magát és legalább egy állami nyelvvizsgát kellett tenni.
Szakmai eredményeinkrõl számoltunk be.
Munkatársai közül négyen osztályvezetõ fõorvosok lettek. Vezetése alatt 25-en szereztek belgyógyászati és kilencen kardiológiai
szakvizsgát.
Osztályvezetõi munkája mellett fõigazgató helyettes és átmenetileg a Kórház Fõigazgató Fõorvosa volt. Részt vett a nõvéroktatásban, tanított a gyulai Egészségügyi
Fõiskolán. Szívesen oktatta az orvostanhallgatókat, a
Szegedi Orvostudományi Egyetem címzetes egyetemi
docenssé nevezte ki. Munkáját a Magyar Kardiológusok
Társasága több alkalommal Pro Societate díjjal jutalmazta. Egészségügyi Miniszteri Dicséretet, Kiváló Munkáért kitüntetést, Pándy Kálmán Emlékérmet, Arató Emil
Emlékérmet és Pro Sanitate díjat kapott. Úgy érezzük,
hogy talán arra volt a legbüszkébb, hogy a fõvárostól és
az egyetemi centrumoktól távol, de azokkal jó kapcsolatot tartva egy alföldi kisvárosban ütõképes, elismert
kardiológus csapatot és munkahelyet hozott létre.
Legalább negyven évvel ezelõtt, akut szívbetegellátás során mondta, hogy így szeretnék – primér
kamrafibrillációban – meghalni. Kis szünet után hozzátette „úgy kilencven évesen”. Sok éve türelemmel viselt
betegsége mellett COVID-19 vírusfertõzést kapott el,
mely 2020. november 23-án hajnalban, néhány nappal a
meg nem ünnepelhetett 90. születésnapja után, a halálát
okozta.
Tisztelt Tanár Úr, kedves Laci Bátyánk! Nyugodj
Békében! Büszkék vagyunk rá, hogy munkatársaid lehettünk!
Dr. Márk László, Dr. Katona András
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PÁNDY EMLÉKÉREM
Egy 33 éves történet

Összeállította: Tölgyesi Ágnes
Ahogy ez évi 4. számunkban Semmelweis Ignác volt a „fõszereplõ” – hiszen ha július, akkor Semmelweis-nap –, úgy októberben, immár 33 éve Pándy Kálmánra emlékezünk. Róla elnevezett intézményünk, a
nevével fémjelzett – orvosok, ápolók számára adható – legmagasabb kórházi elismerés, a Pándy Emlékérem
és a Pándy Nõvér kitüntetõ cím, valamint 120 éves pszichiátriánk, amelynek elsõ osztályvezetõ fõorvosa is
Pándy Kálmán volt, bõven ad témát az emlékezésre, ünneplésre.
Visszatekintés
Kórházunk hatalmas pszichiátriai tömbje – amely
külsõ megjelenésében ma is változatlanul áll – 1899.
november 1-én nyílt meg az elmebetegek gyógyítására. Kiadványunk ez évi 2. számában jelent meg dr. Tímár Erzsébet, a gyulai pszichiátria 120 évét összefoglaló tanulmánya, mely részletes betekintést nyújt a
szakma és a hatalmas osztály évszázados történetébe. Ajánljuk a téma iránt érdeklõdõk figyelmébe.
Dr. Pándy Kálmán életérõl, munkásságáról ma
már számos forrásból tájékozódhatunk. Korabeli évkönyveink is hírt adnak arról, hogy 1898-ban kapott
felkérést a gyulai pszichiátriai osztály tervezésére,
majd vezetésére. Az akkor még csak 30 éves fiatal
orvos mindössze hat éves orvosi diplomával, mégis
nagy tudással, szakértelemmel vett részt az új osztály kialakításában, gyakran korát messze megelõzõ
elképzelésekkel. Dr. Niedermann miniszteri tanácsos
ajánló levelével, dr. Berkes Sándor kórházigazgató
beterjesztésére Békés vármegye fõispánja dr. Pándy
Kálmánt 1899-ben osztályos fõorvosnak nevezte ki.
Pándy Kálmán tulajdonképpen hazajött, amikor
elvállalta az osztály vezetését, hiszen térségünkben,
a Gyulától mindössze 7 km-re fekvõ Ókígyóson (ma
Szabadkígyós) született 1868-ban. Életérõl, életmûvérõl 2000-ben 448 oldalas vaskos kötet jelent meg.
Szerzõje, a 2015-ben elhunyt prof. dr. Szilárd János
– az orvostudományok kandidátusa, emeritus professzor, az SZTE jogelõd Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem rektora, az Ideg-és Elmegyógyászati Klinika korábbi tanszékvezetõ egyetemi
tanára – 1996-ban kapott felkérést Pándy Kálmán
munkásságának összefoglalására. Könyvének bevezetõjében így emlékszik vissza a kezdetekre: „Amikor
elkezdtem a Pándy munkásságára és életére vonat-

kozó irodalom gyûjtését, egyre jobban megragadott
azoknak a példáknak a sokasága, amelyek, meggyõzõdésem szerint azt bizonyítják, hogy Pándy Kálmán
munkásságát olyan mozzanatok és olyan humánum
jellemzik, amelyek alapján õt méltán lehet orvosi és
emberi példaként állítani a mai és a jövendõ nemzedékek elé.”
Ugyanígy vélekedhetett hivatása nagy elõdjérõl
dr. Baly Hermina – 1985-ig kórházunk III. Pszichiátriájának osztályvezetõ fõorvosa, a megelõzésre épülõ ideggondozói hálózat elindítója, az alkohológiai
gondozás és a gyermekpszichiátriai ellátás elkötelezett megszervezõje – is, akinek Pándy Kálmán életérõl és munkásságáról szóló tanulmánya alapján
1987-ben kórházunk felvette Pándy Kálmán nevét.
A név kötelez
A Békés Megyei Tanács Kórházának (1987-ben
így hívták intézményünket) igazgatósága az új név felvételével egy új kitüntetés adományozásának szabályzatát is kidolgozta, melynek nyomán megszületett az
intézmény legnagyobb szakmai elismerését jelentõ
Pándy Emlékérem.
Részlet az adományozás szabályzatából:
„1. A Pándy Kálmán Emlékéremmel a Békés
Megyei Tanács Kórházának igazgatósága az intézet
névadójának emlékét kívánja megõrizni és ápolni.
2. Az emlékérmet a kórház fõigazgatója és igazgatói tanácsa adományozza olyan személyeknek,
akik:
– szakmaterületük magas színvonalú mûvelésével, vagy tudományos munkásságukkal elismerést szereztek az intézetnek és jelentõsen hozzájárultak a gyógyító munka fejlesztéséhez.
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– hivatali vagy társadalmi tevékenységükkel jelentõsen elõsegítették a kórház fejlõdését és
az ott folyó betegellátó munka feltételeinek
javítását
3. Évente legfeljebb kettõ emlékérem adományozható...
4. Az érem adományozására a Pándy Kálmán
Emlékbizottság tesz javaslatot.
5. Az Emlékbizottság vezetõje javaslatát és annak indoklását a fõigazgató fõorvosnak terjeszti be,
aki az igazgatótanács és a tudományos bizottság elé
terjeszti azt... Az emlékérem abban az esetben adományozható, ha az igazgatói tanács és a tudományos
bizottság döntése egyaránt kedvezõ.”
A Pándy Emlékérem hátlapja tartalmazza a mindenkori kitüntetett nevét és az adományozás évét.
Pándy Emléknapok anno
Az elsõ Pándy Emlékérem átadása 1988 júliusában történt, akkor még az év legnagyobb egészségügyi ünnepén, a Semmelweis-napi ünnepségen, ahol
dr. Iványi János, az I. sz. Belgyógyászat osztályvezetõ fõorvosa, a gyulai belgyógyászat egyik vezéregyénisége vehette át a rangos elismerést. Dr.
Szepesvári Elemér fõigazgató fõorvos ekkor kezdeményezte, hogy a Pándy emlékérmet a jövõben a névadóhoz köthetõ évforduló alkalmával adják át. A
kezdeményezés nyomán még ugyanazon év október
14-én – Pándy Kálmán születésnapján – megrendezésre került az elsõ Pándy Emléknap, ahol átadták
a sorban második, de a Pándy Emléknapok történetének elsõ emlékérmét. A kitüntetést dr. Lõrinczi
Endre, a kórház Izotóp laboratóriumának osztályvezetõ fõorvosa, térségünkben az izotópdiagnosztika
megteremtõje vehette át. Dr. Szepesvári Elemér indoklásában kiemelte, hogy az 1962 óta kórházunkban dolgozó fõorvosnak döntõ érdemei vannak a
megyei kórház izotóplaboratóriumának megszervezésében, tevékenységében.
A kitüntetõ cím átadásán kívül egyéb szép hagyományok is születtek a Pándy Emléknapokhoz kötõdõen, melyek kisebb-nagyobb módosításokkal
ugyan, de mai napig részét képezik az ünnepségek
protokolljának:
– Az emlékéremmel kitüntetett elõadást tart
szakmaterülete kórházunkban elért eredményeirõl,
idõrõl idõre megismertetve a hallgatóságot intézményünk szakmai fejlõdésének egy-egy szeletével.
– A kitüntetett emlékfát ültet a kórház parkjában, mely alatt tábla hirdeti a fa, valamint ültetõje
nevét és az ültetés idejét.
– A kezdeti években a Pándy-napok programjának része volt a kórházunkban korábban gyógyító
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neves orvosok emléktáblájának megkoszorúzása is.
Így a Pszichiátriai tömb földszintjén található Pándy
Kálmán-, majd késõbb Baly Hermina- és az Igazgatás épületének falán felavatott Aranyosi Margit-emléktáblánál helyeztek el koszorút az ünnepség résztvevõi.
A kórház vezetõsége fontosnak tartotta az orvosok mellett az ápolók és egyéb egészségügyi szakdolgozók legmagasabb szintû elismerését is. Már a
Pándy Emlékérem születését követõ évben megalkották a Pándy Nõvér kitüntetõ cím adományozásának
szabályzatát, melynek nyomán 1990-ben felavatták az
elsõ Pándy Nõvéreket.
Így alakult ki intézményünkben a szó legnemesebb értelmében vett Pándy-kultusz, amelyet a napjainkban már Békés Megyei Központi Kórház néven
mûködõ gyógyító intézmény is tovább õriz.

A Pándy Emlékérem tulajdonosai, a Pándy
emlékfák ültetõi
1988.
dr. Iványi János – az I. sz. Belgyógyászat osztályvezetõ fõorvosa (Oszlopos tölgy)
dr. Lõrinczy Endre – az Izotóp Laboratórium
osztályvezetõ fõorvosa (Oszlopos tölgy)
1989.
Prof. dr. Pintér Miklós – a Központi Laboratórium vezetõ fõorvosa (Oszlopos tölgy)
Prof. dr. Kovách Arisztid – a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Klinikai Kísérleti Kutató és
Élettani Intézetének tanszékvezetõ egyetemi tanára
(Oszlopos tölgy)
1990.
dr. Libor János – a III. sz. Belgyógyászat osztályvezetõ fõorvosa (Oszlopos tölgy)
1991.
–
1992.
dr. Deli László – a II. sz. Belgyógyászat osztályvezetõ fõorvosa (Oszlopos tölgy)
dr. Borbényi Olivér – a Fül-orr-gége Osztály osztályvezetõ fõorvosa (Oszlopos tölgy)
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1993.

dr. Márkus Veronika – a Gyermekosztály osztályvezetõ fõorvosa (Mogyorófa)
Sövényi Ferencné – Országos Fõnõvér – tiszteletbeli Pándy Emlékérmes (Mogyorófa)
1994.

2003.
dr. Zámori Csaba – az Érsebészeti Osztály osztályvezetõ fõorvosa (Atlasz cédrus)
2004.
dr. Pásztor Pál – az Általános Sebészeti Osztály
fõorvosa (Atlasz cédrus)

Kiss Ferencné Kürti Lenke – Ápolási Igazgató
(Oszlopos tölgy)

2005.
Prof. dr. Fodor Lajos – a Központi Laboratórium vezetõje (Atlasz cédrus)

1995.
dr. Gyuris Jenõ – a II. Pszichiátria osztályvezetõ fõorvosa (Oszlopos tölgy)

2006.
dr. Katona András – a II. sz. Belgyógyászati Osztály osztályvezetõ fõorvosa (Atlasz cédrus)

dr. Jakubecz Sándor – a Szülészet-Nõgyógyászati
Osztály osztályvezetõ fõorvosa (Oszlopos tölgy)

2007.
dr. Sípos Péter – a Gyermekosztály osztályvezetõ
fõorvosa (Atlasz cédrus)

1996.
dr. Csaba István – az Urológiai Osztály osztályvezetõ fõorvosa (Oszlopos tölgy)
1997.
dr. Búzás Erna – a Reumatológiai Osztály osztályvezetõ fõorvosa (Oszlopos
tölgy)
dr. Pluhár János – a Fertõzõ Osztály osztályvezetõ fõorvosa (Oszlopos tölgy)
1998.
dr. Svékus András – a Gyermekosztály neurológus fõorvosa (Mogyorófa)
1999.
dr. Kovács József – a III. sz. Belgyógyászati Osztály fõorvosa, orvos-igazgató helyettes (Mogyorófa)
2000.
dr. Pocsay Gábor – az I. sz. Belgyógyászati Osztály osztályvezetõ fõorvosa (Aranyló Hamisciprus)
dr. Szepesvári Elemér (postumus) – fõigazgató
fõorvos (Himalájai selyemfenyõ)
2001.
dr. Kander Zoltán – a Radiológiai osztály osztályvezetõ fõorvosa, orvos igazgató (Ámbrafa)
2002.
dr. Bereczky Aranka – A Kórházhigiénés Osztály osztályvezetõ fõorvosa, orvos igazgató helyettes
(Atlasz cédrus)

2008.
dr. Vincze Gábor – a III. sz. Pszichiátriai Osztály osztályvezetõ fõorvosa (Tulipánfa)
Pápai Ferenc – nyugalmazott fõkertész (Atlasz
cédrus)
2009.
dr. Faragó László – a Szülészet-Nõgyógyászati
Osztály fõorvosa (Atlasz cédrus)
2010.
dr. Liechtenstein-Zábrák József – a Patológia
Osztály osztályvezetõ fõorvosa (Rózsaszív virágú
gesztenye)
2011.
dr. Gácser Magdolna – a Gyermekpszichiátriai
Osztály osztályvezetõ fõorvosa (Tulipánfa)
2012.
dr. Márk László – a II. Belgyógyászati Osztály
osztályvezetõ fõorvosa (Atlasz cédrus)
2013.
dr. Pelle Zsuzsanna – a Szemészeti Osztály osztályvezetõ fõorvosa (oszlopos gyertyán)
2014.
dr. Pikó Béla – az Onkológiai és Sugárterápiás
Osztály osztályvezetõ fõorvosa (Magaskõris)
2015.
dr. Rokszin Tibor – az Érsebészeti Osztály osztályvezetõ fõorvosa (Ujjas platán)
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2016.
dr. Dudás Mihály – az I. sz. Belgyógyászati Osztály osztályvezetõ fõorvosa (Díszcseresznye)
2017.
dr. Bányai Tivadar – az Infektológiai Osztály osztályvezetõ fõorvosa (Olajfûz)
2018.
dr. Suhajda János – a Szülészet-Nõgyógyászati
Osztály fõorvosa (Díszcseresznye)
2019.
dr. Novák János – a III. sz. Belgyógyászati Osztály osztályvezetõ fõorvosa (Díszkörte)
2020.
dr. Kincses Zoltán – a Traumatológiai Osztály
fõorvosa (Díszcseresznye)

9
Élõ emlékezet
A Pándy emlékfák – bár az évek során néhány
közülük az építkezések áldozata lett – az alábbiak
szerint gazdagítják kórházunk parkjának növényvilágát és õrzik a névadó emlékét:
13 db oszlopos tölgy
9 db atlasz cédrus
4 db mogyorófa
3 db díszcseresznye
2 db tulipánfa
1 db ámbrafa
1 db díszkörte
1 db olajfûz
1 db rózsaszín virágú gesztenye
1 db ujjas platán
1 db magas kõris
1 db oszlopos gyertyán
1 db aranyló Hamisciprus
1 db himalájai selyemfenyõ

A 40. Pándy Emlékfát 2020. november 9-én dr. Kincses Zoltán traumatológus fõorvos, a 40. Pándy Emlékérem tulajdonosa ültette el.

Fotó: Rusznyák Csaba
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DIPLOMA HONORIS
Tisztelet az ápolóknak

Összeállította: Tölgyesi Ágnes

A Gyula városában mûködõ felsõoktatási intézményt és a megyei kórházat nem csak az egészségügyi szakképzés és foglalkoztatás, hanem egy 2002ben közösen alapított díj is összeköti.
A Békés Megyei Önkormányzat Pándy Kálmán
Kórháza (ma Békés Megyei Központi Kórház) és a
Tessedik Sámuel Fõiskola Egészségügyi Intézete (ma
Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Kar) 2002-ben tiszteletbeli fõiskolai diplomát alapított Diploma Honoris néven azon felsõfokú végzettséggel nem rendelkezõ ápolói részére, akik évtizedeken át tanúsított kimagasló szakmai munkásságukkal, kiemelkedõ emberségükkel és tisztességükkel széles körû elismerést szereztek önmaguknak és
hivatásuknak, ápolók nemzedékeinek tanításával példaképpé váltak a fiatal generációk számára.
Részlet a Diploma Honoris alapítási dokumentumából:
A Diploma Honoris egyedülálló diploma ápolók
részére.
A diploma odaítélésére bárki javaslatot tehet. A
díjazottakra (évente maximum 1-2 fõ) a javaslatokat
a fõiskola és a kórház delegáltjaiból álló szakmai bizottság véleményezi. A döntést a kórház vezetése,
illetve a fõiskola intézeti (kari) tanácsa hozza meg.
A diplomával minden évben megállapított anyagi elismerés is jár, amelyet fele-fele arányban fedeznek az alapítók.

A nemes hagyomány azóta is él. Törést csak az
idei, 2020. év hozott, amikor a COVID-19 vírus
okozta világjárvány miatt az Idõsek Világnapja városi rendezvénye – ezzel a Diploma Honoris átadása is – elmaradt. Ezért született meg az alábbi összeállítás, amelyben tisztelettel emlékezünk mindazokra, akik eddig Diploma Honoris elismerésben részesültek.
2002
Sándor Pálné Nagy Ilona, Eliz nõvér
II. Belgyógyászat – osztályvezetõ fõnõvér
1960-1987
2003
Héjjas Jánosné Himer Emilia – Emma nõvér
I. Belgyógyászat – osztályvezetõ fõnõvér
az elsõ tanítókórterem oktató nõvére (1957–1971.)
1936–1971
2004
Kárpáti Lászlóné Borgula Mária
I. Sebészet – osztályvezetõ fõnõvér 1963–1981
Pszichiátria – osztályvezetõ fõnõvér 1981–1988; 1991–
1994.
1961–1994.
2005
Znorovszki Anna
Szemészet – vezetõ mûtõsnõ
1928–1971

A Diploma Honoris átadása minden évben az
Idõsek Világnapja alkalmából a Városi Sportcsarnokban megrendezett városi esemény keretében történik.

2006
dr. Németh Árpádné Kovács Klára
Röntgen – vezetõ asszisztens
1965–2001

Az elsõ tiszteletbeli diploma átadására 2002. október 22-én került sor, ahol a gyulai kórház kardiológiai osztályának legendás fõnõvére, Sándor Pálné,
Elíz nõvér vehette át a különleges elismerést.

2007
Uhljar Erzsébet
Általános Sebészet – mûtõsnõ
Sterilizáló
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2008
Koszti Jánosné Tyukodi Júlia
Szülészet-Nõgyógyászat – bába, szülésznõ 1950–1954
– osztályvezetõ fõnõvér 1954–1977.
Nõgyógyászati szakrendelés 1977–1992.
1950–1992
2009
Márkus Jánosné Egri Mária
Gyermekosztály – fõnõvér
1953–1986
2010
Müller Istvánné Hernát Ágnes
Szülészet-nõgyógyászat – osztályvezetõ fõnõvér
1959 – 1987
Gyermek körzet ellátás – fõnõvér
1982–1992
1959–1992
2011
Tóth Károlyné Guti Erzsébet
Rendelõintézet – sebészet – fõnõvér 1957–1966
Baleseti Sebészet – osztályvezetõ fõnõvér (1984–
1994)
1952–1994
2012
Csarnai Gáborné Kiss Ilona
Pszichiátria – osztályvezetõ fõnõvér
1967–2004
2013
Sarlós Györgyné Sánta Erzsébet
Általános Sebészet – nõvér (1965–1974), osztályvezetõ fõnõvér (1974–1986)
Érsebészet (1986–2005) – osztályvezetõ fõnõvér
1965–2005

11
2014
Pepó Jánosné Kollár Julianna Júlia nõvér
Belgyógyászat – osztályvezetõ fõnõvér (1954–1957)
Kórházi világi fõnõvér – ápolásvezetõ (1957–1975)
1953–1975
2015
Schall Ádámné Cser Erzsébet
I. Belgyógyászat – nõvér (1962–1971)
I. Belgyógyászat – osztályvezetõ fõnõvér (1971–1998)
Belgyógyászati szakrendelõ (1998–2013)
1962-2013
2016
Bakó Jánosné Árva Ilona – Icu nõvér
adminisztrátor, segédasszisztens, ápoló, laborasszisztens, szociális gondozó
I. Sebészet
Bõrgyógyászat (1991–1998)
1962–1998
2017
Ambrusné Kesjár Márta – Márta nõvér
Általános Sebészet – osztályvezetõ fõnõvér (1976–
2001) oktató nõvér
1963–2004
2018
Mánássy Zoltánné Tarsoly Jolán
II. sz. Belgyógyászat (1967–1987)
Reumatológia (1987–2004)
1967–2004.
2019
Nagy Endréné Radóczy Csilla
1970–1985 – fõnõvér
1985–2005 – intézetvezetõ fõnõvérhelyettes

Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki Nagy Évának, a Mogyoróssy János Városi Könyvtár helytörténeti részlege
könyvtárosának, özv. Faniszló Józsefnének, kórházunk nyugalmazott munkaügyi osztályvezetõjének, Vidóné
Soós Rózának, a Gál Ferenc Egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Kar könyvtárosának és Baukóné
Csomós Juditnak, intézményünk személyügyi osztálya munkatársának az anyaggyûjtésem során nyújtott értékes segítségükért.
Forrás:

Évtized könyv – A gyulai fõiskolai oktatás elsõ évtizede 1993-2003. Szerk.: Köteles Lajos. Gyula, 2003. Tessedik Sámuel Fõiskola
Egészségügyi Intézete. 191 p.
Hack Gabriella: A negyedik „Diploma Honoris”. Kórházi Hírmondó 2005; 11(9-10): 5.
Hack Gabriella: Diploma Honoris – 2006. Kórházi Hírmondó 2006; 12(3): 10-11.
Diploma Honoris. Házi Hírmondó 2017; 1(10): 11.
https://bmkk.eu/wp-content/uploads/2018/03/H%C3%ADrmond%C3%B3_2017_10.pdf
Békés Megyei Hírlap 1999. december 18-19. 3. p.
Tölgyesi Ágnes: Világnapok – Október 1.: Az Idõsek Világnapja. Házi Hírmondó 2018; 2(10): 7-8.
https://bmkk.eu/wp-content/uploads/2018/11/H%C3%ADrmond%C3%B3_10_docMIR.pdf
Tölgyesi Ágnes: „A mindenséggel mérd magad”. Diploma Honoris – 2019. Házi Hírmondó 2019; 3(10): 3.
https://bmkk.eu/wp-content/uploads/2019/12/H%C3%ADrmond%C3%B3_10_docMIR_jav.pdf
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RANGOS ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT
DR. PÁRDUCZ LÁSZLÓ PHD OSZTÁLYVEZETÕ FÕORVOS
Dr. Párducz László, a Békés Megyei Központi
Kórház Pándy Kálmán Tagkórház Szülészeti-Nõgyógyászati Osztályának osztályvezetõ fõorvosa a
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben
részesült, amely a magyar
állam által adományozható egyik legmagasabb kitüntetés.
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, Békés megye és Gyula város lakosságának magas színvonalú egészségügyi ellátása érdekében
végzett munkája, valamint kimagasló színvonalú szervezõ és szakmapolitikai tevékenysége elismeréseként adományozta a fenti kitüntetést a korábban
(2016-ban) már Batthyány Strattmann László- díjjal
is kitüntetett szülész-nõgyógyász szakorvosnak.
A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét a köztársasági elnök megbízásából Prof. dr. Kásler Miklós,
az emberi erõforrások minisztere adta át 2020. ok-

tóber 26-án, a Pesti Vigadóban. A miniszter úr ünnepi beszédében hangsúlyozta:
„Önök megtették azt, amivel tartoztak ennek a
nemzetnek, a magyar hagyományoknak. Ebben a
korban, amikor rendkívül
sok tényezõ befolyásolja
az emberiség történelmét, Önök példát mutatnak, példaképpé váltak a
környezetük és a tanítványaik számára.” – majd
kérte, hogy a kitüntetettek folytassák ezt a munkát.
Dr. Párducz László
ezúton is megköszöni a
kitüntetést mindenkinek, akik a kezdetektõl vele voltak az elmúlt évtizedekben, társként, barátként, munkatársként mindent megtettek, hogy segítsék törekvéseiben, munkájában, céljai elérésében.
Kifejezetten köszöni mindezt azoknak, akik továbbra is bíznak benne és közös céljaikban.
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A MAGYAR COCHRANE TAGOZAT ONLINE KURZUSA
COVID-19 JÁRVÁNY IDEJÉN
Hojcska Ágnes Erzsébet MSc
gyógytornász, Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház;
intézeti egészségügyi szakértõ, Fürdõvárosok Tudományos Kutatóintézet
mai irányelvkészítés folyamatát és gyakorlati alkalmaA 2018-as év végén számoltam be elõször a Mazását, valamint bemutatták a Cochrane Kollaborációt
gyar Cochrane Tagozat (Cochrane Hungary) gyulai kurés a Cochrane Crowd lehetõségeit.
zusáról (1). A Tagozat a Pécsi Tudományegyetem KliA kurzust dr. Decsi Tamás professzor úr, a Manikai Központjában alakult meg és szoros kapcsolatgyar Cochrane Tagozat igazgatója nyitotta meg, aki a
ban mûködik a Német Cochrane Központtal (Cochrane
bizonyítékokon alapuló egészségGermany). A Cochrane Kollaboügy jelentését ismertette (4), majd
ráció küldetése a bizonyítékokra
felkérte az elõadókat a tudomáalapozott egészségügyi döntéshonyos elõadásaik megtartására. A
zatal elõsegítése magas színvonalú,
második elõadásban Dr. Wittreleváns, hozzáférhetõ szisztematimann István (PTE ÁOK Klinikai
kus áttekintések és egyéb szintetiKözpont II. sz. Belgyógyászati Klizált kutatási bizonyítékok elõállítánika és Nephrológiai, Diabetosával (2). A törekvések fõ célja,
lógiai Centrum) a valóélet kutatáhogy a megbízható bizonyítékokra
sok jelentõségét ismertette saját
alapozott döntések segítésével, mikutatási eredményein keresztül.
nél jobb egészségügyi ellátás valóDr. Szabó Éva (PTE ÁOK Biokésuljon meg a különbözõ szakterümiai és Orvosi Kémiai Intézet)
leteken. A tudásbázis megosztásáelõadásában a szisztematikus áttenak eszközeként szolgálnak a Takintõ közlemény és a metaanalízis,
gozat által szervezett kurzusok és
mint a bizonyítékok összegzésének
továbbképzések.
legfõbb eszköze volt a fõ téma.
A célkitûzés megvalósulásáDr. Takács Gábor (Országos
nak kiemelkedõ szerepe van nap1. ábra: Cochrane Magyarország
Korányi
Pulmonológiai Intézet Injainkban, a COVID-19 világjárForrás: (3)
tézeti Gyógyszertár) a bizonyítévány idején, amikor a hatékony bekokon alapuló egészségügyet a kórházi gyógyszerész
tegellátásban jelentõs iránymutatást nyújthat az egészszemszögébõl prezentálta. Professzor Dr. Botz Lajos
ségügyi szakembereknek a releváns, naprakész, értékel(PTE Gyógyszerésztudományi Kar & Klinikai Központ
hetõ evidenciák elérhetõsége a gyógyító munkában.
Gyógyszerészeti Intézet) a valós-életbeli adatokat és
A kialakult helyzetre aktualizálva 2019. november
evidenciákat mutatta be gyógyszerkutatási és bizonyí27-28-án került online megrendezésre a Magyar
tékon alapuló értékelési szempontból. Az elsõ nap Dr.
Cochrane Tagozat következõ kurzusa „Orvosok és
Bogos Krisztina (Országos Korányi Pulmonológiai Ingyógyszerésze együttmûködése a bizonyítékokon alatézet) elõadásával zárult, mely a szakmai irányelvek
puló egészségügyi ellátásban 2020-ban” címmel. A kétmindennapi egészségügyi alkalmazásába vezette be az
szer fél napos ingyenes workshop több mint 150 egészérdeklõdõket.
ségügyi szakember részvételével valósult meg.
A kurzus második napja Dr. Moldvay Judit (OrA programban tizenkét elõadás szerepelt neves
szágos Korányi Pulmonológiai Intézet) elõadásával vetszakemberek tolmácsolásában, melyek az alapoktól
te kezdetét, mely a betegszelekció jelentõségérõl szólt
kezdve vezették be a hallgatóságot a bizonyítékokon
tüdõrákban a terápiás és költséghatékonyság szempontalapuló egészségügy fogalomrendszerébe, az evidenciajából. Ezt követte Dr. Lohner Szimonetta (Magyar
piramis megismerésébe és a valóélet vizsgálatok viláCochrane Tagozat megbízott igazgatóhelyettes) két elõgába. Megismertették a betegszelekciós eljárások és kliadása, melyek közül az elsõn a klinikai vizsgálati regisznikai vizsgálati regiszterek fontosságát, továbbá a szak-
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2. ábra: A forest plot értelmezése. Forrás: Dr. Szabó Éva online elõadása Cochrane Képzés 2020.11. 27. (5)
terek szerepét ismertette a bizonyítékokon alapuló orvoslásban. A másodikon pedig a Cochrane Kollaboráció és a Cochrane Crowd jelentõségét és lehetõségeit
mutatta be. A továbbiakban Dr. Endrei Dóra (Országos Korányi Pulmonológiai Intézet) elõadása a klinikus
szemszögébõl mutatta be a bizonyítékokon alapuló
egészségügyet (6), majd Dr. Kis Erika (SZTE ÁOK
Bõrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Dermatochirurgiai és Plasztikai Sebészeti Osztály) a szakmai
irányelvkészítés folyamatát (7) ismertette a részvevõkkel. Végül az utolsó elõadást Dr. Mogyorósy Gábor
(Debreceni Egyetem) tartotta a bizonyítékokon alapuló
orvoslás szerepérõl az egészségügyi döntéshozatalban.
Az elõadók felkészültségét és az evidenciák jelentõségét tükrözi, hogy néhány speciális téma kivételével a legtöbb elõadó érintette elõadásában a COVID19 világjárvány kérdését az evidenciákkal összefüggésben (8, 9, 10), az életbõl vett példával, vagy saját tapasztalataik megosztásával.
Az elõadás-sorozat a résztvevõk számára online
vizsgateszt írásával ért véget, mely eredményes teljesítése a szakorvosok és szakgyógyszerészek számára 22
szakmai tanfolyami pontot, a PhD hallgatóknak pedig
a saját Doktori Iskolájuk szerint elfogadott kreditpontot
jelent.
Összegzésként megfogalmazható, hogy a kurzus
ismételten rávilágított arra, hogy számos módszer és
terápiás eljárás áll az egészségügyi szakemberek rendelkezésre a betegek gyógyítása és egészségi állapotának javítása során, de ezen eljárások különbözõségei
és alkalmazhatóságuk eltérõ ajánlási szintjei meg is nehezítik a legmegbízhatóbb és leghatékonyabb ellátásmód megválasztását. Ebben a bonyolult rendszerben
segít eligazodni a Magyar Cochrane Tagozat gondolkodásmódja és munkája az érdeklõdõ szakemberek számára, lehetõséget nyújtva a hatékonyabb betegellátás
megvalósítására.
Személyes tapasztalatom és véleményem, hogy a
Cochrane tagozat továbbképzésein elsajátított kompetenciák nagyon jól alkalmazhatók az egészségtudomá-

nyok (11) és más kapcsolódó szakmák (12) tudományterületein is. Ezért ajánlom a tudományos kutatások
iránt érdeklõdõ szakdolgozók számára is a Cochrane
továbbképzéseket. Az itt megszerzett ismeretek segíthetik a szakmai protokollok könnyebb értelmezését,
lehetõvé teszik azok esetleges jobbítását, mely hozzájárulhat a gyakorlati megvalósuláson keresztül a hatékonyabb és minõségibb betegellátáshoz. Ez kiemelten
fontos mai teljesítmény-orientált világunkban, melyben
a COVID-19 járvány még nagyobb kihívások elé állítja
az egészségügy és más területek szakembereit.
Felhasznált irodalom (részben az elõadások
alapján, a teljesség igénye nélkül)
1. Hojcska ÁE (2018): A “Cochrane gondolat”-tól az evidenciákon alapuló irányelvekig.
Házi Hírmondó, a Békés Megyei Központi Kórház elektronikus folyóirata, 2018. II.
évfolyam 12. szám, pp. 5-5.
2. https://www.cochrane.org/about-us
3. https://hungary.cochrane.org/hu/munkatársak
Decsi T. (2011): A bizonyítékokon alapuló orvoslás. Medicina, Budapest, p. 144.
5. Wang Q Zhou, B Cui Q, et al. (2019): Omega 3 Long chain Polyunsaturated Fatty
Acids for Bronchopulmonary Dysplasia: A Meta analysis. Pediatrics . 2019;144(1 ):
e20190181
6. LJ Wang X, Chen J, et al. (2020): Association of renin angiotensin system inhibitors
with severity or risk of death in patients with hypertension hospitalized for COVID 19
infection in Wuhan, China.JAMA Cardiol. Published online April 23,2020.doi:10.1001/
jamacardio.2020.1624
7. 18/2013. (III. 5.) EMMI rendelet
8. Verbeek JH, Rajamaki B, Ijaz S, Sauni R, Toomey E, Blackwood B, Tikka C,
Ruotsalainen JH, Kilinc Balci FS. (2020): Personal protective equipment for
preventinghighly infectious diseases due to exposure to contaminated body fluids in
healthcare staff. Cochrane Database Syst Rev. 2020Apr15;4(4):CD011621.
9. Kumbargere Nagraj S, Eachempati P, Paisi M, Nasser M, Sivaramakrishnan G, Verbeek
JH. (2020): Interventions to reduce contaminated aerosols produced during dental
procedures for preventing infectious diseases. Cochrane Database Syst Rev 2020 Oct 12
10 CD 013686
10. Pollock A, Campbell P, Cheyne J, Cowie J, Davis B, McCallum J, McGill K, Elders A,
Hagen S, McClurg D, Torrens C, Maxwell M. (2020): Interventions to supportt here
silience and mental health of frontline health and social care professionals during and after
a disease outbreak, epidemic or pandemic: a mixed methods systematic review. Cochrane
DatabaseSystRev. 2020 Nov 5; 11:CD013779.
11. Hojcska ÁE Szabó Z. (2017): Patient financed treatments for musculosceletal health,
in spa towns: Beteg által finanszírozott kezelések a mozgásszervi egészségért a fürdõvárosokban. In: Szabó Z. (szerk.) The values of spa towns. Szentes, pp. 144-163.
12. Szabó Z. (szerk.) (2018): Fürdõvárosok együttmûködése Magyarországon. Túrkeve,
172 p.
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Kedves Márti!
Õszinte örömmel olvastam hozzám eljuttatott –
a Házi Hírmondó 2020. 4. számában közzé is tett –
beszámolódat, amelyben kórházi kápolnánk újraszentelésének 10 éves évfordulójáról írsz. Soraidat olvasva együtt örültem Veled, amiért 2010-ben végre méltó helyet kapott az általad végzett lelkészi szolgálat,
sõt a Kórházi Bibliakör és sok más kezdeményezés
is. Örülök annak is, hogy 120 éve épült kápolnánk a
felújítás és újraszentelés után visszakapta eredeti
funkcióját, hiszen kórházunk betegeinek, hozzátartozóinak, sõt munkatársaink közül is sokaknak jelent lelki megnyugvást, hogy betérhetnek akár csak
néhány percre megpihenni, imádkozni, elcsendesülni, vagy éppen hogy kellemes társaságot találni egyegy összejövetel alkalmával. Köszönöm, hogy megosztottad velem az örömödet és a szép évfordulót,
melyet olvasva nosztalgikus gondolataim ébredtek.
Ezeket most én is szeretném megosztani Veled.
Tudom – még ha csak hallomásból is – hogy az
elmúlt tíz évben a számtalan felemelõ esemény által
sokan õriznek szép emlékeket a kápolnáról. Én is.
Az én emlékeim azonban azt hiszem, különböznek
mindenki másétól. Az én emlékeim a kápolnával kapcsolatban nem a különleges eseményekrõl és nem a
megpihenésrõl szólnak, hanem – ahogy Neked is – a
mindennapi szolgálatról. Ahogy írásodban Te a békesség szigeteként említetted Isten e parányi házát,
nekem és az oda 47 éven át betérõknek a tudomány
szentélyét jelentette az a hely. Az 1963 januárjában
a kápolnában megnyílt – bár ideiglenes megoldásnak
szánt, mégis közel fél évszázadon át ott mûködõ –
orvosi könyvtárban 1975 óta könyvtárosként szolgáltam, egészen a 2010-es „kitelepítésig”, a szónak legkevésbé sem pejoratív értelmében. Így aztán érthetõen rengeteg emlék köt ahhoz az épülethez, amelyre én soha nem kápolnaként tekintettem, hanem tudományos mûhelyként, amely egyben munkahelyem
volt 35 éven át. Orvosok, nõvérkék és egyéb egészségügyi dolgozók tanultak, olvastak, kutattak ott és
lettek hivatásukban kiteljesedett gyógyítók, ápolók,
segítõk. Látod, engem ezért tölt el jó érzéssel a mögöttem hagyott 35 éves szolgálat a kápolnánkban. A

végét sem tragédiának éltem meg, hanem egy szükséges változásnak.
Igaz, a költözés ténye sokkhatásként ért, hiszen
váratlanul jött és hihetetlenül kevés idõt kaptunk rá.
A hozzávetõleg 30 000 kötet mozgatása, dobozokba
helyezése (honnan is tudtunk ennyi dobozt összeszedni?) a lelki megterhelés mellett komoly fizikai próbatétel is volt. A költözés megkezdésekor még azt sem
tudtuk, hova tovább, hiszen sehol nem volt a könyvtár befogadására alkalmas hely. Ahhoz bizony egy
egész folyosónyi munkaállomást kellett megmozdítani (hogy haragudtak ránk akkor az érintettek!), mire
végre sikerült egy alkalmas – bár egy orvosi könyvtár
szellemiségéhez, valljuk be, méltatlan – irodát kiüríteni. Aztán a két és fél (két teljes- és egy részmunkaidõs) státuszból egyedül maradtam az új helyen újraindult könyvtár minden felelõsségével. Nem volt
könnyû! A kollégákkal – akiknek költözni kellett a
könyvtár új „honfoglalása” miatt – csak lassan tudtam
megértetni, hogy nem mi törtünk be a helyükre, hiszen mi is ugyanabban a szorító cipõben jártunk.
Az 1963 óta mûködõ rendszert egyedül kellett
újraépítenem, ami nagyon sok küzdelemmel járt, de
õszintén mondom, egy percre sem gondoltam haraggal Rád, vagy az egyházra, de még a kórházra sem.
Mindvégig éreztem, hogy ez így van jól, a kápolna
istentiszteletre, imádkozásra, bibliaórákra, elcsendesedésre való, erre hozta létre 120 évvel ezelõtt bõkezû adakozással a Wenckheim család. Így 2010-ben
végre visszaállt ez a rend. Soha nem éreztem keserûséget, szomorúságot vagy azt, hogy méltatlan, igazságtalan intézkedés áldozata lettem. Ugyanakkor azt
sem, hogy 47 éven át önkényesen bitoroltuk volna
(elõdeim és én) Isten és hívõi otthonát – ahogy azt
késõbb a legkevésbé (sem) várt helyrõl hallottam.
Úgy gondolom, a szûkös idõkben (1963-ban) is
ugyanolyan szorító kényszerhelyzet sodorta oda az
orvosi könyvtárat, mint 2010-ben a mostani helyére.
Ezért aztán sem szomorúság, sem lelkiismeret-furdalás nincs bennem, mert bár nem eredeti rendeltetése szerint – nem a hit, hanem a tudomány szentélyeként –, de mindvégig gondját viselve szolgáltunk
kórházunk kápolnájában.
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Bevallom, egy ideig nem mertem bemenni a gyönyörûen felújított, funkciójának minden jegyével ékesített kápolnába, talán mert mégis tartottam tõle,
hogy nyomasztó, keserû, fájdalmas emlékek törnek
majd rám, vagy szomorúság kerít hatalmába. De azt
vettem észre, valahányszor arra vitt az
utam, hogy mosolygok, miközben elhaladok mellette. Visszatértek a 35 év alatt
összegyûlt emlékek és
eljátszottam a gondolattal, hogy az épület –
ha beszélni tudna –
mennyi emléket idézhetne fel! A történelem viharairól, a 120
év alatt rajta, vagy körülötte végzett felújításokról, az építkezésekrõl, a folyamatos
változásról – amelynek
én csak negyedét éltem át vele –, mire visszanyerte
régi-új megjelenését, funkcióját. Aztán egy napon
vendégem érkezett, aki kérte, hogy kísérjem el a kápolnába, mert szeretné megnézni. Örömmel tettem
eleget a kérésnek, nekem is könnyebb volt így, hogy
nem egyedül szembesülök múltam itt töltött 35 évével.
Amikor beléptem, ugyanaz a mosoly ült az arcomra, mint kívülrõl nézve és számomra is meglepõ
volt az a megelégedettség és béke, ami átölelt. Tudod, az a „minden így van jól” érzés, a sorssal való
megbékélés megnyugtató élménye. Azóta többször
jártam már ott – egyedül is – és mindig ugyanezt érzem, amikor belépek abba a letisztult térben megélhetõ csendbe. Nem ismeretlen számomra ez a közeg, hiszen magam is ebben élek immár 45 éve hivatásom okán. A maga nemében az orvosi könyvtár is

a lecsendesedés, az elmélyülés helye, ahol – gyanítom – az elmúlt évtizedek alatt számtalan fohász fogalmazódott meg orvosok, ápolók gondolataiban,
önmagukért és betegeikért, csakúgy, mint a kápolnába betérõ hívekben.
Más párhuzam is
létezik szolgálatunkban a kápolna kapcsán. A 20. század
fordulóján – 1900. december 27-én – felszentelt kórházi kápolna és az 1900. április 17-én életre hívott orvosi könyvtár
sors- és kortársak intézményünkben.
Ebbõl a ténybõl
kiindulva 2020-ban
120 éves orvosi könyvtárunk együtt ünnepel
azonos korú kápolnánkkal, amelyhez most csatlakozik még elõbbi új otthonra találásának, utóbbi újraszentelésének 10 éves jubileuma. Felemelõ, gazdag
múltat hordozó közös ünnepnapok!
Kedves Márti! Visszautalva hivatásom kápolnánkban töltött 35 évére, kívánok Neked is még legalább ugyanennyi, vagy még több örömteli, egészségben megélt szolgálatot kórházunk 120 éve fel-, majd
10 éve újraszentelt kápolnájában!
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ÉLETÖSZTÖNÖD!

Jákfalvi László 2008. óta a Pándy Kálmán Kórházban dolgozik mûszerészként. Csendes, kissé zárkózott embernek ismerem, aki tisztességgel végzi a munkáját, de azon túl nemigen kommunikál bárkivel.
Nemrég egy nyomdai munka kapcsán (mert mint megtudtam, otthon kiadványszerkesztéssel is foglalkozik) nála jártam. Munka közben nézelõdve a helyiségben különös tárgyakat fedeztem fel a falakon. Íjak,
nyilak, furcsa, bõrbõl készült, madártollakkal díszített sapka, vagy inkább süveg... Rákérdeztem – bár volt
egy olyan érzésem, hogy ezek nem csupán faldíszek – és akkor egyszerre egy egészen más ember nézett
vissza rám: hirtelen megnyílt, beszédes lett, szemében megcsillant a rajongás és elkötelezettség, amikor
szerényen, de hangjában leplezhetetlen büszkeséggel mesélni kezdett:
Nyolc éve a Kerecsényi László Íjász Egyesület
(KLÍE) tagja vagyok és két éve szakági versenybíró.
Kapcsolatom a sportággal egy dilemmával kezdõdött. Mit kapjon a fiam a nyolcadik születésnapjára? Az már egy komoly életkor, a játékból, mesekönyvbõl kezd kinõni, meg egyébként is a hierarchikus társadalmakban ez idõ tájt választották le a fiúgyereket, és kezdték férfivá nevelni. Elkezdtem kotorászni a neten airsoft, paintball fegyverek után.
Persze a környezetemben is érdeklõdtem, amikor is
az egyik kolléga megjegyezte: Miért nem veszel neki
egy íjat?
Bakker, tényleg! Innentõl íjkeresésre váltottam,
meg is lett egy huszonöt fontos (akkor még nem tudtam, hogy az) gyerekíj, három vesszõvel. Irány a folyópart, ki is kell ezt próbálni! Egy hét múlva már
nekem is volt íjam, keresgéltem a különféle fórumokon, mit tanácsolnak, hogyan kell lõni? Mind úgy végzõdött, hogy keress egy íjász csapatot, mert ezt távoktatással nem lehet megtanulni! Sokáig nem kellett
keresgélni, a gyulai Kerecsényi László Íjász Egyesület
adott volt. Megnézték, mit tudok, rögtön találtak is
tizenkilenc hibát a lövésemben, amiket hónapokon
át próbáltunk korrigálni. A kölök könnyebb eset
volt, nem kellett a „ferde hajlamokról” leszoktatni.
Közben kezdtünk összecsiszolódni a csapattal.
Akadtak kiváló szakemberek, akik tudták tolni egymás szekerét. Éppen egy saját verseny szervezése zajlott, amikor rájöttek, hogy van egy dekoros, kiadványszerkesztõ vállalkozásom. Vááá, akkor te tudsz célokat, meg beírólapot, (találatok rögzítése) meg
istenhozottgyulán molinót csinálni? Hát persze, hogy
tudok. Jöttek az ötletek, néha bolond lukból is.
Egy kis történelem
Az íj az egyik legõsibb vadász- és harci eszköz.
Kutatások szerint bizonyos, hogy már a kõkorszak-

ban vadászó emberek is használtak nyilakat (körülbelül Krisztus elõtt 20 000-ben). Ezt bizonyítják a
csontból, kõbõl és szaruból készített kõkorszaki nyílhegyleletek, továbbá az Altamira-barlang
paleolitikumból származó, íjazó alakot ábrázoló barlangrajzai. A legkorábbi írásos emlékek az egyiptomiak után maradtak fenn, akik mintegy 5 000 évvel
ezelõtt sajátították el az íj és a nyíl használatát, vadászati és harcászati céllal. Krisztus elõtt 1200 környékén a hettiták már harci kocsikon robogva tudtak nyilazni, ami birodalmuk naggyá tételének egyik
alapja lett.
Az elsõ íjászversenyekrõl érdekes módon kínai
krónikák tudósítanak: a Csu-dinasztia idõszakában
(Krisztus elõtt 1027–256) a nemesség tagjai nagyszabású tornákon mérték össze tudásukat, ahol zeneszó mellett igyekeztek a lehetõ legpontosabban lõni.
A görög, a perzsa és a szkíta háborúk idején az
íjak nagy szerepet játszottak a harcokban, de a sportágat versenyszerûen is ûzték. Krisztus elõtt 700 körül Homérosz az Iliászban meglepõ részletességgel ír
a görögök íjászversenyeirõl.
A középkorban az íjászat klasszikus
hazája Anglia
volt.
III.
Edward uralkodása alatt az
íjlövészet népi
sporttá vált.
VIII. Henrik
több íjásztársaságot is alapított: elsõként a
Szent Györgytársaságot 1537-ben. Az elsõ íjászversenyt 1583-ban
tartották a finsburyi mezõkön.
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„Sagittis Hungarorum Libera nos, Domine!”
Sokunknak ismerõsen cseng ez a 10. századból
származó koraközépkori mondás, miszerint „a magyarok nyilaitól ments meg Uram minket”
A magyarokat egykor Európa legfélelmetesebb
harcosaiként ismerték. Területi terjeszkedéseik és
hódításaik a vikingekéhez tette hasonlóvá õket. Nem
pusztán azért, mert a két nép legnagyobb kalandozásai nagyjából ugyanabban az idõben történtek, hanem azért is, mert a magyarok egykor éppen olyan
rettegett és félelmetes harcosok voltak, mint az északiak. Ahogy a vikingek ereje elsõsorban a hajóépítésben és pontos fejszehasználatban rejlett, a magyar
seregek leginkább a kifogástalan lovaglási és íjászatkészségeiket tudta kamatoztatni a harctéren. Ez
edzette a harcosok testét rendkívül erõssé, és a sikeres sztyeppei harcmodor nem mellesleg egyedülálló bátorsággal és merészséggel ruházta fel õket..
A magyar versenyíjászat kezdetei
Hazánkban elõször 1599-ben a Lõcsei Krónika
említi, hogy íjászversenyt rendeztek. A verseny
gyõztese elnyerte a Lövész Király címet. A modern
íjászat az 1930-as évek elején kezdett kibontakozni
Magyarországon. Az elsõ országos bajnokságot 1932ben rendezték, a Magyar Lövész Szövetség szervezésében.
A MÍSZ
A Magyar Íjász Szövetség (MÍSZ) 1957-ben alakult meg, és még ebben az évben, a prágai FITAkongresszuson felvették a nemzetközi szervezet tagjai sorába.
A hazai íjászat történetében felbecsülhetetlen
szerepe volt Vida Józsefnek, akinek áldozatos munkája eredményeként tanítványai sok dicsõséget szereztek mind a hazai, mind a nemzetközi sportpályákon.
A Magyar Íjász Szövetség 1959-ben rendezte
meg elsõ összetett versenyét.
Szakágai: 3d íjászat, futásíjászat, lovasíjászat,
pályaíjászat, terepíjászat, történelmi íjászat, vadászíjászat, utánpótlás íjászat.
Hazai pálya: A KLÍE, ahol élünk
A gyulai Kerecsényi László Íjász Egyesület,
amely tagja a Magyar Íjász Szövetségnek (MÍSZ), 2006
óta mûködik, mára közel 60 fõs tagsággal. Tagjaink
között található több magyar- és Európa-bajnok íjász
és országos csúcstartó is.
Az Egyesület elnöke Lovász Tamás, aki 2003 óta
foglalkozik íjászattal. Több szakágban is versenyez,

de fõleg történelmi szakágon belül tevékenykedik,
melyben többszörös OB és EB címet is szerzett. 2009
óta a gyulai Kerecsényi László Íjász Egyesület elnöke, 2013-tól a Magyar Íjász Szövetség és a Nemzetközi Íjász Szövetség (International Archery
Association – HDH-IAA) történelmi szakágának
vezetõje, 2017 óta elnökségi tag. A KLÍE vezetõségében munkáját Bajnóczi Ervin titkárral és Lovász
Imréné pénztárossal végzi.
Telephelyünk, illetve lõterünk a Csabai út mellett található a Sióréten, két hektárnyi területen,
amely versenyek rendezésére is alkalmas. Hivatalosan kedden és pénteken vannak edzések, érdeklõdõk
fogadása, új tagok felvétele, eltanácsolása is ilyenkor
történik. Tagdíjat fizetõk saját felszereléssel korlátozás nélkül használhatják a lõteret. A kezdõk, érdeklõdõk számára nyílt napjaink, bemutatóink, edzéseink alkalmával tudunk segítséget nyújtani. A kezdõket megismertetjük az alapvetõ biztonságtechnikai és
viselkedési szabályokkal, valamint tapasztaltabb íjászaink, instruktorok segítségével elsajátíthatja az íjászat alapjait. Ez 8-10 alkalom, ezt követõen a jelölt
– ha úgy dönt – beléphet az egyesület tagjai közé.
Miután aláírta a belépési nyilatkozatot, önállóan is
gyakorolhat. Kezdéshez tudunk egyesületi felszerelést biztosítani, majd javasoljuk saját, egyénre szabott íj, vesszõk beszerzését, amiben szintén segíteni
tudunk.
Tagjaink sorába nem csak kezdõket, hanem már
haladó, tapasztalt íjászokat is fogadunk, íjtípustól
függetlenül.
A tagsággal járó elõnyök
– Az egyesület tagjai igényelhetnek a MÍSZ-tõl
versenyengedélyt, mellyel annak versenyein, országos, nemzetközi versenyeken, illetve egyéb versenyeken törvényes keretek közt indulhatnak.
– Tehetséges íjászainknak az egyesület fizeti a
versenyengedély kiváltását, és támogatja a versenyzését. A támogatás teljesítményhez van kötve, mely
szabályozva van.
– Az egyesület által megjelölt, támogatott versenyeken részt vehet minden tag.
– A tagok ingyenesen használhatják az egyesület felszereléseit, lõterét.
– A tagok segítséget kaphatnak eszközök, felszerelés beszerzéséhez, az egyesület kapcsolati tõkéjének felhasználásával
– Az egyesület által rendezett versenyeken kedvezményes nevezési díjjal vehetnek részt.
Versenyzõink, akik szállítják az eredményeket
Alexa Szilvia – OB és VB dobogós
Bajnóczi Ervin – OB helyezett, EB dobogós
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Dugmonits Sándor – OB és EB és VB dobogós
Gyarmati Gábor – OB és EB és VB dobogós
Lévárdi Melinda – OB helyezett, legaktívabb versenyzõnk
Lovász Tamás – Többszörös OB gyõztes és EB
dobogós
Püski János – OB és EB és VB dobogós
Zvolenszki Gergõ – OB és EB és Vb dobogós
Zvolrnszki Rihárd – OB és EB és VB dobogós
Az egyesület saját eszközeinek becsült értéke 8
millió forint, amit költözéskor teherautóra tudunk
pakolni. Az utóbbi években ezt is volt alkalmunk gyakorolni, és némi megelégedettséggel állapítjuk meg,
hogy minden évben nagyobb teherautó kéne.
Amikor 2013-ban Lovász Tamás többszörös Magyar Bajnok és Európa Bajnok lett a Történelmi
Szakág vezetõje, jelentõs változás állt be az egyesület mûködésében, a MÍSZ által felügyelt szakági versenyeztetésben szintúgy.
Ezeket a versenyeket neki kellett megszervezni,
ennek okán a KLÍE tagsága addig soha föl nem merülõ problémákkal szembesült. Kezdõdött azzal,
hogy egy országnyi, haverok-buli-fanta rendszerhez
szokott íjászt rá kellett venni a versenyszabályok betartására. Páran otthagyták a szakágat, de a többség
megértette, hogy ez a sportág érdeke. Akkoriban
negyvenvalahány fõs országos bajnokságot rendeztünk, de 2019-ben, Kassai Lajos – a magyar lovasíjászat ikonja – birtokán, a Kassai-völgyben lebonyolított OB-n már 340 induló volt.
„Lajos, útban vannak a bivalyaid.
Akkor kerüljétek ki õket!
De célt kéne telepíteni a helyükre!
Akkor hajtsátok el onnan õket!
Hogyan? Kérjem meg a tonnás dögöt, hogy fáradjon
arrébb?
Itt van ez az ostor, csapkodj vele, és mondd, hogy helyedre!”
Versenyek
Mivel az országban rögzített Történelmi íjász
versenypálya nincs, a szakág vezetõsége dönti el,
mely egyesületek jöhetnek szóba, mint lehetséges
rendezõk. Pontosabban, akik ki tudják lobbizni az
önkormányzatnál, hogy kapjanak helyszínt, anyagi
támogatást, (ami megtérült eddig minden rendezvény
után) hatósági engedélyeket, orvosi ügyeletet, van
elég emberük pályaépítésre, pályakezelõ személyzetre, van elég hotel, panzió, apartman, kocsma, helyi
specialitású látnivaló ami nem három gyárkémény.
Azon íjászegyesületek száma, akik önállóan megbirkóznak ezekkel a feltételekkel, mondjuk egy OB ren-
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dezésnél, máris lecsökkent egyre. Ez a gyulai
Kerecsényi László Íjász Egyesület.
De mert nem hozhatunk mindent Gyulára, mi
szoktunk menni a szerencsés nyertesekhez besegíteni, kisegíteni, szakérteni.
Alkalmanként katonai hagyományõrzõ rendezvényeken is részt veszünk. Végvári Napok Gyulán,
Tatai Patara, Zrínyi Napok Szigetvár, Diadal Napja
Várpalota, Egri Várjátékok. Az évek során komoly
arzenált sikerült összeszedni. Íjak, szablyák, puskák,
ágyúk, tábori kellékek, korabeli ruha replikák.
Várpalota, este, lazítás, fárasztó nap kipihenése.
Mágus elõveszi a Békéscsabán kifejlesztett Huhu pálinkát és körbekínálja, jár kézrõl-kézre. Rutinosak bal
keze ügyében a hígítószer.
– Miért hívjátok ezt huhunak? – kérdezi egy „kezdõ a pályán”, és nagy bátran meghúzza az üveget.
Slukk. Pár másodperc múlva a jalapeno paprikaágyon érlelt házi kisüsti pálesz elkezdett dolgozni benne.
– Huuuuhuú – huhogta könnyezve, levegõ után
kapkodva.
– Na ezért!
MÍSZ – Történelmi Szakág
A Magyar Íjász Szövetség keretén belül 2000 óta
létezik történelmi íjász szakág, ahol eleinte csak két
íj kategóriában lehetett versenyezni (történelmi
hosszúíj, és pusztai merevszarvú reflexíj) melyek paraméterei pontosan rögzítve voltak. Az évek során,
ahogy terjedt a történelmi íjászat és egyre több íjkészítõ mester munkái kerültek forgalomba, úgy lazultak az íjak formájával kapcsolatos megkötések és
bõvültek a kategóriák. A mai napig követelmény a
céllövõ heggyel ellátott, madár tollazatú fa nyílvesszõ.
Az elsõ kísérleti jellegû történelmi OB-t 2001-ben
rendezték meg Kecskeméten. Összetett célokból (pálya, terep vadász jellegû) állt. Ezt követõen gyors szabályalkotás következett, ami letette a haza történelmi íjászat alapjait. Az évek során 3 komolyabb szabálymódosítás volt, hogy folyamatosan lépést lehessen
tartani a történelmi íjászat fejlõdésével.
2011-ben a Nemzetközi Íjász Szövetség (HDHIAA), hazai vezetéssel a nemzetközi szövetségek
közül elsõként felvette külön szakágként a történelmi íjászatot, és rendez nemzetközi versenyeket és
Európa Bajnokságokat. Ezzel a történelmi íjászoknak is lehetõséget teremt komolyabb nemzetközi versenyzésre.
Az utóbbi években Európa- és Ázsia-szerte kezd
fejlõdni a történelmi íjászat, és kezdik újra felfedezni
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íjász hagyományaikat. Ennek köszönhetõen a történelmi íjászat több válfaja kezd elõtûnni, fejlõdni, úgy mint:
– klasszikus gyalogos íjászversenyek,
– távcéllövészet ahol akár az olimpiai távokat is
meghaladó, több nemzet íjászhagyományaiban fellelhetõ célokra lõnek,
– klasszikus távlövészet, amelynek a régi oszmán-török birodalom íjászainál és a mongoloknál
volt nagy hagyomány
Amikor Dzsingisz kán megtudta, hogy terjeszkedõ
birodalmának követeit a horezmi sah lemészároltatta, éktelen dühbe gurult. A sah az akkor ismert világ
legnagyobb hatalmú uralkodója volt.
Az Iszlám kardja, Második Nagy Sándor és egyéb
jelzõket aggattak rá talpnyalói, holott híján volt a hadvezéri képességeknek.
Dzsingisz kánnak e téren nem volt gondja.
Levelet íratott hát Mohamednek, a horezmi sahnak.
Írnoka órákig görnyedt az írás fölött, majd rohant
a kán elé.
– Nem alamizsnát akarok kérni! Írj másik levelet!
Ez sem tetszett neki, majd a harmadikkal is elégedetlen lehetett, mert végül maga diktálta le a levelet.
Egy ideig töprengett, néhány díszpárnába és szolgába
belerúgott, majd intett, hogy megvan a végsõ forma.
– Háborút akartál? Megkapod.
Versenyszabályok
A MÍSZ Történelmi Szakág felügyeli a téli idõszakban rendezett nyílt nevezésû Terem Országos
Bajnokságot, valamint a Szabadtéri Országos Bajnokságot, az ezen való részvételre jogosító kvalifikációs
versenyeket, és a nyílt nevezésû Távcéllövõ Országos Bajnokságot.
A szakág versenyein 24 cél van, amit három
vesszõvel kell meglõni. A célok három kategóriába
sorolhatók. Klasszikus lõlapok, 3D-s állatok és technikai célok. A technikai céloknál nem elég jól lõni,
valami trükk is van benne. A versenyzõk huszonnégy
3-7 fõs csapatot alkotnak, akik közül két versenyzõ
párhuzamosan vezeti a találatok pontjait, egymással
egyeztetve. Ha a létszám meghaladja a 168 fõt, dupla célos pályát kell építeni.
Ha megvan a helyszín, a helyi szervezõ bizottság egy MÍSZ biztonságtechnikai ellenõrrel (BTE)
közösen kialakítja a lõállásokat, lõirányokat célokkal, balesetvédelmi szempontok szerint, és a verseny
ritmusának figyelembevételével.
Biztonságtechnikai Ellenõr (BTE)
Az íjászversenyen (megmérettetésen) a MISZ
által szervezett biztonságtechnikai vizsgával, érvé-

nyes BTE igazolvánnyal rendelkezõ személy. Alkalmazása kötelezõ.
Feladata:
– A verseny helyszínének általános ellenõrzése
(terepviszonyok, helyszín biztonságos körülhatároltsága, idõjárási-, látási viszonyok alkalmassága stb.).
– A pálya felépítésének, nyomvonalának áttekintése, különös tekintettel a lõirányokra, közlekedési
útvonalakra.
– A pálya berendezésének ellenõrzése (vesszõfogók, célok állapota).
– Egészségügyi biztosítás elemeinek ellenõrzése
(elsõsegély és fektetõ hely, tereprõl való mentés eszközei).
– Résztvevõk eszközeinek szúrópróbaszerû ellenõrzése (íjak, nyílvesszõk állapota)
A versenypályát a versenybíró veszi át, és nyilvánítja alkalmasnak.
Gyulán, a Várkertben rendezett versenyeken – biztonságtechnikai intézkedésként – be szoktuk drótozni
az apartmanok hátsó kertkapuit, amit a turisták rendszeresen kidrótoznak, és teljes nyugalommal sétálnak
be a versenypályára – mozgó célnak. Boldogok a tudatlanok, mert övék a mennyek országa. Ámen!
Versenyek – helyszínek
A 2013. évi Gyulán megrendezett Történelmi Íjász
Európa Bajnoksággal fejest ugrottunk a mélyvízbe,
mentõöv nélkül. Ez volt az elsõ komoly megmérettetése a gyulai teamnek. Új szakágvezetés, új szervezõk,
új pályaépítõk, új célõrök – új kritikusok a régi rendszerbõl. Megoldottuk, kisebb-nagyobb döccenõkkel.
2015. Budapest TÍOB, Városliget, Vajdahunyadvár: környezete szomszédban a Nemzeti Vágta. A
helyi rendezvényszervezõ megígérte hetekkel elõtte,
hogy leeresztik a vizet a várárokból. Másképp nem
lett volna elegendõ hely a céloknak, lõállásoknak.
Megérkezünk és látjuk, az árkok tele vannak vízzel.
Azt a #&@§>&#$•°%%! Detti: Bocs fiúk, három
gazdája van a víznek, ebbõl egy keresztbe tett. Kicsit zsúfoltan, de megcsináltuk.
2016. évi Gyulai Történelmi Íjász Világbajnokság:
Huszonnégy ország részvételével, közel háromszáz
versenyzõt három pályára osztottuk szét. A Népkertben voltak a lõlapos célok, a Termál Kemping
melletti erdõben a 3D-s célok, a Várkertben a technikai célok. Eredményhirdetés a Várudvarban, ami
elég menõ díszlet volt a rendezvényhez.
2017. évi Kecskeméti Történelmi Íjász Európa bajnokság: Két íjász egyesület van a városban, õk voltak a helyi szervezõk – mi meg kettõ közt a homokzsák. Vizes homok volt benne. Tíz nap büdös munka, de élveztük. Ezt is megoldottuk.

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ

2020. IV
yam 5. szám
IV.. évfol
évfoly
2017. Történelmi Íjász Országos Bajnokság Budapest, Gellért-hegy, Citadella: Érkezésünkkor 89 fokos szögben zuhogott az esõ. Kipakolás, terepszemle,
eszközök széthordása. Másnap pénteken egész emberi idõjárás volt, haladt a pályaépítés. Szombaton
a versenyen újra szél, esõ, a pálinkát meg a panzióban felejtettük. A döntõkben négy kéz kellett a befúródott, vizes vesszõk kihúzásához.
2018. Gyula: TÍVB, TÍOB, Távlövõ-Távcéllövõ
VB a Békéscsaba Repülõtéren, Íjászat Napja, mindent ránk toltak. Eredményhirdetés után el szoktunk
menni vendéglõbe egy közös vacsorára. Na ez most
elmaradt, annyi, de annyi szépet láttunk másfél hét
alatt.
2019-ben a lengyel kollégák akartak EB-t rendezni, teljesítettek minden feltételt, egyet kivéve. Nem
tudták kifizetni a licenszdíjat az International
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Archery Assotiation felé. A rendezvényt megtartották, de hivatalos európa-bajnoki címet nem kaphatott senki.
Egy fárasztó versenynap után este összegyûltünk
lazítani. Ilyenkor családtagok is vannak velünk. Egy
igen kemény, kívül-belül rendkívül katonás magas rangú nõ állt a helyiség közepén, körülötte gyermeki ártatlanságával egy néhány éves kölyök csattogtatta egy
hosszú bottal kerekeken tologatható fapillangó szárnyait. A katonás hölgy minimális toleranciája fogytán,
megelégelve a játékot, szemében baljós villanással a
kisfiúhoz fordult:
– Te gyerek, van neked életösztönöd?
Volt neki, ugyanis azonnal felhagyott a csattogtatással…

A Lacival történt beszélgetésem után fülemben cseng a bibliai idézet: „Ne ítélj, hogy ne ítéltess!” Hiszen nem tudhatjuk, kiben mi lakozik.
A sok új, érdekes, hasznos ismeretet összegezve: az életösztön létkérdés! A mai világban különösen
nagy szükség lehet rá! Fejlesztésének egyik kiváló módja a fentebb bemutatott sportág. Gyulaiak elõnyben, hiszen – a KLÍE-nek köszönhetõen – az íjászat városunkban minden érdeklõdõ számára könnyen
elérhetõ lehetõség.
Összeállította és lejegyezte:
Tölgyesi Ágnes
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NE ENGEDJÜNK A HAGYOMÁNYAINKBÓL!
Pomázi Ferenc
fõkertész
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház

Emlékezni egy szép eseményre az jó dolog. Megemlékezni egy jeles eseményrõl az kötelesség. Ilyen
az aradi vértanúk kivégzésének mementója! Évente
többször is elismétlem magamban, vagy akár baráti
társaságban, családi körben az aradi vértanúk nevét,
hogy ne felejtsem el õket, mert a lelkiismeretem nem
engedheti meg ezt a fajta felejtést. Igyekeztem lányaimat és egy szem unokámat is így igazítani a múltunkhoz, hogy a jövõnket az ilyen önfeláldozó emberek lelki fényében lássák! Sajnos a köztudatban
nem igen hangzik el Ormai Norbert ezredes és Kazinczy Lajos ezredes neve, pedig õk is aradi vértanúk, csak nem volt „szerencséjük” a többi fõtiszttel
együtt halni meg. Ormai Norbert augusztus 22-én
akasztatott fel Haynau hirtelen haragjától és ferenc
józsika megbízásából! Ezek után nem értem, hogy
lehet egy habsburg Gyula városának díszpolgára, hiszen semmit nem
tett a városunkért!? Kazinczy Lajos, aki Kazinczy Ferenc nyelvújító fia, a világosi fegyverletétel után
még két hétig harcolt.
A kivégzettek létszáma a természet különös megnyilvánulásaként megegyezik a Pándy Kálmán
kórház parkjában növõ 15 törzsû
hársfával az elmeosztály és a igazgatási épület közti parkrészben.
Régóta piszkálgatott a dolog, hogy
az aradi vértanúkról való megemlékezés, ünnepség mindig munkaidõben van, így csak nagyon ritkán
juthatunk el a rendezvényre. Nos,
október hatodikán – szûk körben –
a fák törzsére kötöztünk egy-egy
nemzeti színû szalagot és így emlékeztünk csendesen, de annál nagyobb szeretettel, tisztelettel mártírjainkra.
Most már nem zavar annyira,
ha nem tudok részt venni az ünnepségen. Odamegyek a fa alá és
megsimogatom a törzseit. Felidé-

zem a neveket, melyeket a költõ már másfél évvel a
kivégzésük elõtt megénekelt a Nemzeti dalban. Amikor arra van dolgom, óhatatlanul is vetek egy pillantást a fára és elgondolkozom az önfeláldozásról, hazaszeretetrõl, mely sajnos egyre kevesebbet jut eszébe napjaink emberének.
Ne engedjünk a hagyományainkból! Ez a jövõnk
fundamentuma.
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MÁRAI SÁNDOR:
HALOTTI BESZÉD

Látjátok, feleim, szem’tekkel mik vagyunk.
Por és hamu vagyunk
Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek.
Össze tudod még rakni a Margitszigetet? ...
Már minden csak dirib-darab, szilánk, avitt kacat.
A halottnak szakálla nõtt, a neved számadat.
Nyelvünk is foszlik, szakadoz és a drága szavak
Elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt.
A „pillangó”, a „gyöngy”, a „szív” – már nem az, ami
volt,
Amikor a költõ még egy család nyelvén dalolt
És megértették, ahogy a dajkaéneket
A szunnyadó, nyûgös gyerek álmában érti meg.
Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké,
A gyereknek Toldi-t olvasod és azt feleli, oké.
A pap már spanyolul morogja koporsónk felett:
„A halál gyötrelmei körülvettek engemet!”...
Az ohioi bányában megbicsaklik kezed,
A csákány koppan és lehull nevedrõl az ékezet.
A tyrrheni tenger zúgni kezd s hallod Babits szavát,
Krúdy hárfája zengi át az ausztrál éjszakát.
Még szólnak és üzennek õk, mély szellemhangokon,
A tested is emlékezik, mint távoli rokon.
Még felkiáltasz: „Az nem lehet, hogy oly szent akarat ...”
De már tudod! Igen, lehet ... És fejted a vasat
Thüringiában. Posta nincs. Nem mernek írni már.
Minden katorga jeltelen, halottért sírni kár.
A konzul gumit rág, zabos, törli pápaszemét,
Látnivaló, untatja a sok okmány és pecsét. –
Havi ezret kap és kocsit. A Misiss s a baby
Fényképe áll az asztalán. Ki volt neki Ady?
Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és zene?
Arany szava?... Rippli színe? Bartók vad szelleme?
„Az nem lehet, hogy annyi szív ...” Maradj nyugodt.
Lehet.
Nagyhatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket.
Te hallgass és figyelj. Tudjad, már él a kis sakál,
Mely afrikai sírodon tíz körmével kapál.

Már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved
A mexikói fejfán, hogy ne is keressenek.
Még azt hiszed, élsz? ... Valahol? ...És ha máshol nem
is,
Testvéreid szívében élsz? ... Nem, rossz álom ez is.
Még hallod a hörgõ panaszt: „Testvért testvér elad
...”
Egy hang aléltan közbeszól: „Ne szóljon ajakad ...”
S egy másik nyög: „Nehogy, ki távol sír e nemzeten
...”
Még egy hörög: „Megutálni is kénytelen legyen.”
Hát így. Keep smiling. És ne kérdjed senkitõl, miért?
Vagy: „Rosszabb voltam mint ezek? ...” Magyar voltál, ezért.
És észt voltál, litván, román ... Most hallgass és fizess.
Elmúltak az asztékok is. Majd csak lesz, ami lesz.
Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet,
A radioaktív hamu mindent betemet.
Tûrd, hogy már nem vagy ember ott, csak osztályidegen,
Tûrd, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy
képleten,
Tûrd, hogy az Isten tûri ezt s a vad, tajtékos ég
Nem küld villámot gyújtani, hasznos a bölcsesség.
Mosolyogj, mikor a pribék kitépi nyelvedet,
Köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet.
Õrizd eszelõsen néhány jelzõdet, álmodat,
Ne mukkanj, amikor a boss megszámolja fogad.
Szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény
Emlékeid: egy hajfürtöt, fényképet, költeményt –
Mert ez maradt. Zsugorian még számbaveheted
A Mikó utca gesztenye fáit, mind a hetet,
És Jenõ nem adta vissza a Shelley-kötetet,
És már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet,
És elszáradnak idegeink, elapad vérünk, agyunk,
Látjátok, feleim, szem’tekkel, mik vagyunk?
Íme, por és hamu vagyunk.
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BENEDIKTY BÉLA:
MENON CLUB. A TELEKI-MERÉNYLET

„Ha egy problémának ismered a megoldását,
nincs probléma. Ha nem ismered, már nem fogod
megtudni, hogy volt egy probléma.”
„Ha második vagy, vesztettél.”
Szokás szerint elõször a szerzõrõl néhány szó. Benedikty Béla 1943.
március 15-én született, 1962-tõl
1967-ig az ELTE magyar-mûvészettörténet szakos hallgatója, de már
ekkor a publicisztika mélyvizében
lubickol: a Magyar Rádió külsõ munkatársa, a Magyar Televízió operatõre, a Képes Újság szerkesztõje és
zenekritikusa. 1972-ben a Szabad
Föld szerkesztõje, ugyanakkor a
Táncmûvészet alapító fõszerkesztõje, késõbb a Rádiószínház, majd a
Magyar Rádió szórakoztató osztályának szerkesztõje, 1994-ben történõ elbocsátásig vezetõ szerkesztõje.
1994-ben már a Nõk Lapja fõszerkesztõ-helyettese majd megbízott
fõszerkesztõje, ugyanakkor a Végre
Vasárnap fõszerkesztõje és 1999. óta
a Jó reggelt, Európa fõszerkesztõje.
Élete nem más, mint hírek, információk gyûjtése, feldolgozása, értelmezése és megosztása...
A fent szereplõ két mottó az, melyek szellemében létrejött a titokzatos Menon Club. Senki sem ismeri a klubtársát, s azt, hogy hány fõbõl áll a csoportosulás, csak egy (némelyek szerint két) ember
tudja. Õk pedig hallgatnak. Aki egy másik tagot ismer – vagy gyanít – az is hallgat. A világ legjobb titkosszolgálatainak kiemelkedõ képességû tagjai pályázhatnának a tagságra – ha lehetne pályázni. Nem
lehet. Évente két alkalommal minden tag javasolhat
egy fõt, de csak az kerülhet be a titkos körbe, akit
mindenki ajánl. Nincs alapszabály, nincs közgyûlés,
nincs vezetõség; vannak viszont kiemelkedõ képességû emberek. Aki tag lesz, annak esetleges, hogy
melyik országban született, nem befolyásolja a véle-

ményében semmiféle ideológia, és nem az az érdekes számára, hogy valami hogyan történt, hanem az,
hogy miért. A tudás – hatalom, az információ – hatalom, és a világ legtöbb (jórészt titkos) információja, valamint az ezekbõl levont következtetések ebben a titkos és titokzatos szervezetben koncentrálódnak, így a hatalma
– vagy legalábbis a befolyása – szinte felmérhetetlen. (Összeesküvés-elmélet? Lehetséges. Elitista irányítás?
Az is lehetséges. Teljesen fantaszta,
és csak a könyv kedvéért alkotott
fikció? Az is lehetséges.)
A könyv alapvetése, hogy Széki
gróf Teleki Pál, földrajztudós, a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagja, Magyarország miniszterelnöke 1941. április 3-án nem öngyilkos lett, hanem politikai merénylet
áldozatául esett. A szerzõ ezt tényként kezeli, és a történetben végig
szinte mellékes, hogyan történt a
gyilkosság – a hangsúly (a Menon
Klub elveinek megfelelõen) a „miért” kibogozásán van.
Ha meg kellene határoznom a
könyv mûfaját, akkor bajban lennék.
Tényleg, miért is kellene minden egyes mûvet valamilyen skatulyába rakni, akár erõszakkal belekényszeríteni? Ahogy Shakespeare írta: „What‘s in a
name? That which we call a rose/By any other word
would smell as sweet.” Kosztolányi Dezsõ fordításában: „Mi is a név? Mit rózsának hívunk mi, /Bárhogy nevezzük, éppoly illatos.” Szóval, feledjük el egy
kicsit a mû besorolását, mert amúgy sem jutunk vele
egyrõl a kettõre. A témáját tekintve tagadhatatlanul
történelmi regény, de egyes elemeiben a háborús regény alcsoportjába is tartozhat, lehet a Menon Club
jellege miatt kémtörténet, a „miért” kutatása miatt
krimi (klasszikus, Agatha Christie megoldásaira emlékeztetõ „tetemrehívással” a végén), de nevezhetjük akár szerelmi történetnek is, mindent elsöprõ,
nagy érzelmek bemutatásának. Számtalan gondolat
fogalmazódik meg benne politikáról, életrõl, elköte-
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lezettségrõl, odaadásról, szeretetrõl és vágyról, valamint rengeteg oka a cselekvésnek és a cselekvéstõl való tartózkodásnak (ez egy kicsit biblikusra sikeredett).
A történet rövid idõszakot ölel fel: 1941. elsõ néhány hónapját, de az újkori történelem egyik olyan
szegmensét, melyben sok minden történt (és még
több zajlott a színfalak mögött). A hitleri III. Birodalom terjeszkedik, Magyarország a megkötött szerzõdések, az anglofília (és remélt szövetség), valamint
a határon álló német fegyveres alakulatok közé szorítva kényszerül döntésre, a kormánytagok érdekei
és elkötelezettségei eltérõek... A helyszín az egész
világ: Európa, a Közel-Kelet, Amerika, különbözõ
politikai csoportosulások, titkosszolgálatok, egyszerû emberek és közöttük rejtõzködõ „alvó ügynökök”,
katonák, rendõrök – a sor a végtelenségig folytatható. A szereplõk különleges karakterek, a fõszereplõk
a legjobbak legjobbjai, a hírszerzõ szakma „ászai”,
saját titkosszolgálataik legendái. Ugyanakkor érzõ
emberek, cselekedeteiket motiváló személyes élményekkel és emóciókkal, hatalmas szakmai rutinnal és

25
saját bõrükön szerzett tapasztalatokkal; gyanakvó, de
néha az érzelmekben feloldódó alakok… Talán néha,
egy-egy kérdésben ellenfelek, de nem ellenségek, kiemelkedõ intellektusuk révén „túllépnek e mai kocsmán, az értelemig és tovább” (bocsáss meg nekem,
József Attila!)
A szerzõ a helyszínek és a figurák között mesterien lavíroz – néha már-már azt hinné az olvasó,
hogy a történet itt és most ellaposodik, de hirtelen
az éppen bemutatott helyen és szereplõvel – vagy
máshol és mással – történik valami, ami ismét felszítja az érdeklõdést, és rohamléptekkel viszi tovább
a történetet,
Nem állíthatom, hogy a Menon Kub – minden
izgalma ellenére – könnyed olvasmány; azt sem, hogy
ez az a könyv, amit nem lehet egy lélegzetre „letudni” (már csak azért sem, mert 672 oldal hosszú), de
ha le is tesszük, akkor keressük (legalábbis én kerestem) az alkalmat, hogy ismét elõvegyem – és folytathassam az olvasást,

Forrás: https://morzsafarm.hu/wp-content/uploads/2016/12/konyvekbol-epitett-karacsonyfak-4.jpg
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ADVENTI

BIZTATÓ

„Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Istenünk könyörülõ irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelõ fény a magasságból; hogy világítson azoknak, akik sötétségben
s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára.” Lukács evangéliuma 1,68. 78-79.

Rendkívüli adventi idõszakban, a szokásostól teljesen eltérõ karácsonyra készülve, testi-lelki teherbírásunk határait súrolva nem könnyû ráhangolódni
az ünnepre, egyáltalán azt sem tudjuk, milyen ünnepünk lesz. Szükségünk van a lelki erõforrásra, talán
jobban, mint valaha.
Ezekben a hetekben általában háromirányú látogatásról szoktunk beszélni: elmegyünk a szeretteinkhez és meglátogatjuk õket, hozzánk is eljönnek
a rokonaink, és Isten is meglátogatja az embert. Idén
az elsõ két látogatási forma minimalizálódik, vagy
legrosszabb esetben el is marad, így talán közelebb
kerülhet hozzánk Isten látogatásának üzenete. Szinte
hallom azonban az emberek felsóhajtását: „Jól meglátogatott minket Isten ezzel a vírussal!” Igen, mert
vannak, akik Isten meglátogatását kizárólag az Õ ítéleteként értelmezik. Zakariásnak, Keresztelõ János
édesapjának hálaénekében azonban egészen másról
van szó, még pedig az Úr kegyelmes és szeretetteljes látogatásáról. A felkelõ fény képe, ami a Károliféle fordításban naptámadatként olvasható, szépen
kifejezi Isten cselekedetének a lényegét. Amikor felkel a nap, sugarai megtámadják a sötétséget és gyõznek felette. Isten meglátogatásakor pontosan ez történik. Eljön Jézus, Aki életével, halálával, feltámadásával és mennybemenetelével, valamint majd
visszajövetelével és naponkénti velünklételével kifejezésre juttatja, hogy a Világ Világossága gyõzött a
bûn és halál sötétsége felett. Megbékéltetett minket
az Atyával, ezért békességünk lehet Vele és egymással, de még önmagunkkal is. Bûnbocsánatot és örök
életet adott. Élõ reménységgel tekinthetünk a bizonytalan és sokszor félelemkeltõ holnap felé. Jézus nevének jelentése: Immánuel, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Isten meglátogatása éppen ezért akkora áldás és olyan ajándék, amit emberi ésszel nehéz felfogni. Elõfordul ugyan a Bibliában az Úr íté-

letes meglátogatása is, de azt mindig megelõzi kegyelemteljes figyelmeztetése. A távolinak, elérhetetlennek tûnõ Isten közel jön, Vele nem kell távolságot
tartani, az Isten Országa elközelített, mert megszületett a világ Megváltója. Jézus születésének az ünnepére készülhetünk, és a költõ szavaival együtt
imádkozhatunk: „Szüless meg bennünk szeretet, te
legszebb lelki virtus, teremts bennünk új életet, szüless meg bennünk, Krisztus!” (Bódás János: Advent
– részlet) Ugyanakkor örök adventben élve várjuk
az Õ dicsõséges visszajövetelét.
Amikor Isten meglátogat, gyökeres változás történik a világban és az emberi szívekben. Az ígéret
beteljesedik, a káoszból rend lesz, megértjük életünk
célját, rendeltetésünk lényegét. Amikor az Úr meglátogat, nyilvánvalóvá válnak a mennyei világ erõi.
Isten Báránya elvette a világ bûneit, ezt ünnepeljük
nagypénteken, megszabadított a bûn és halál hatalmából, ezt ünnepeljük húsvétkor, s ezeknek a nagy
ünnepeinknek így együtt van értelme. Szabadok lehetünk, mert meglátogatott az Isten. Õ gyõzött a sötétség hatalma felett, mert Õ erõsebb minden lehúzó erõnél, félelemnél, csüggedésnél, aggódásnál, betegségnél, bûnnél, de még a halálnál is. Õ erõs szabadító, szabadítása pedig elérhetõ mindenki számára.
A kórházi dolgozók bibliakörével azért imádkozunk, hogy ezen az ünnepen is átélõi lehessünk Isten szeretetteljes meglátogatásának Jézus által. Szeretetének melengetõ fénye járja át a szívünket! Õ
adjon erõt sokszor erõfeletti helytállásainkban!
Jézus szeretetével gazdagon megáldott, reményteljes, boldog ünnepet kíván imádságos szívvel:
Kittlingerné Tóth Márta
kórházlelkész
(20/243-54-94, agapao@gmail.hu)
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SZERETETHIMNUSZ KARÁCSONYRA
(PÁL APOSTOL GONDOLATAI MENTÉN)

Ha a házamat fenyõágakkal, gyertyákkal, égõkkel és csilingelõ harangocskákkal díszítem fel, de a
családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok
egyéb, mint díszlettervezõ.

A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja
a házastársát.
A szeretet barátságos az idõ szûke ellenére is.

Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteméA szeretet nem irigyel másokat házukért, aminyeket sütök kilószámra, ízletes ételeket fõzök, és
ben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillõ
az evéshez csodálaasztalterítõ van.
tosan megterített
asztalt készítek elõ,
A szeretet nem
de a családom felé
kiált rá a gyerekekre,
nincs bennem szerehogy menjenek már
tet, nem vagyok
az útból, hanem háegyéb, mint szalás érte, hogy vankácsnõ.
nak, és útban tudnak
Ha a szegénylenni.
konyhában segédkezem, az öregek ottA szeretet nem
honában karácsonyi
csak azoknak ad,
dalokat énekelek, és
akiktõl kap is valaminden vagyonomat
mit, hanem örömmel
segélyként elajándéajándékozza meg
kozom, de a csaláépp azokat, akik ezt
dom felé nincs bennem tudják viszonoznem szeretet, mind- Forrás: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/11/07/22/15/christmas-3801336__340.jpg
ni.
ez semmit nem használ nekem.
A szeretet minHa a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és hordent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent
golt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veeltûr.
szek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus
A videójátékok tönkremennek, a gyöngysorok
Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem
elvesznek, a számítógépek elavulnak, de a szeretet
meg, mirõl is szól a karácsony.
ajándéka megmarad.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.
A szeretet soha el nem múlik.
http://havannacsoport.hu/index.php/karacsonyi-toertenetek/szeretethimnusz-karacsonyra
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Tollas Tibor:
Fenyõk
t
i
tû
levelû
csend kupolái
örökzöld fenyvesek
a hó
alól is reményt szikrázni
csak zengjetek!
Isten nélküli istállók mélyén
ti õrzitek a szárnyatok alá menekült
Kisdedet.
Túl: arasznyi ágaitok szalmazsákokba rejtve,
ha õrök
elkobozzák, rabok szabad szívében nyit tovább!
Némán is hirdessétek e gyûlölet-rengetegbe':
csak a
szeretet
tehet
csodát.

Forrás: pixabay.com
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