
Érdi Újság 5XXI. évfolyam, 2011. június 30. helyi társadalom

Az anyák megmentőjének születésnapjához 
kapcsolódó ünnepségen emlékeztek meg a város 
egészségügyi és szociális ágazatában dolgozók 
Semmelweis Ignác munkásságáról június 24-én. 
A prózai és zenei mûsor kíséretében tartott ren-
dezvényen sor került kinevezések, törzsgárda 
oklevelek és az Ápolói díj átadására.

A szakorvosi rendelőintézet új épületszár-
nyában először T. Mészáros András polgármes-
ter köszöntötte az érdi egészségügyben dolgo-
zó szakembereket. Emlékeztetett rá, hogy az 
ünnepségre megújult környezetben került sor. 
Az önkormányzat a rendelőintézet fejlesztésé-
vel járult hozzá ahhoz, hogy a hatvanötezer érdi 
és húszezer környékbeli lakost ellátó egészség-
ügyi dolgozók magas színvonalú szaktudással 
és valódi elhivatottsággal végezhessék munká-
jukat. Azt kívánta, hogy munkájukat számtalan 
öröm kísérje, amely újra és újra erőt ad nekik, 
hiszen a lakosságnak nagy szüksége van rájuk.

Dr. Kőszegi Gábor, az intézmény főigazgató-
ja abból az alkalomból köszöntötte Tavaszné 
Sebők Magdolna csoportvezető asszonyt, hogy 
az idén az önkormányzat egészségügyi díjá-
ban részesült. Röviden ismertette feladatait, 
majd személy szerint is megköszönte munká-
ját. Ezt követően mondta el Semmelweis-napi 
gondolatait. Kifejtette, hogy Semmelweis Ignác 
Fülöp élete és munkássága az emberi elme 
nagyszerûségét, ugyanakkor az emberi sors 
esendőségét is példázza. Alakja beleilleszkedik 
azoknak a nagy orvosoknak a sorába, akik óriási 
lépést tettek különböző betegségek kórokának 
felfedezése felé. Felfedezésével sok-sok ezer 
szülő asszony életét mentette meg. A bécsi kór-
házban, ahol annak idején dolgozott, tizedére 
esett a gyermekágyi lázban elhunyt kismamák 
aránya. Kitért a mai veszélyes divatra: az ott-
honszülésre. A lelki háttér szempontjából az 
otthon ideális hely, ám azt a biztonság minden-
képpen felülírja, amit soha nem szabad szem 
elől téveszteni. Ma nem lehet megmondani, 
hogy a teljesen egészséges terhesség kapcsán 
nem következik-e be valamilyen szövődmény, 
amely az anya vagy a magzat életét veszélyez-
teti. Mindenkit arra kért a főigazgató: válassza a 
kórházban szülést!

Semmelweis életét ismertetve elmondta, hogy 
egy jómódú budai kereskedő család ötödik gyer-
mekeként látta meg a napvilágot 1818. július 
elsején. Gimnáziumi tanulmányait Budán, az 
orvosi egyetemet Pesten és Bécsben végezte. 

Nagyszerû felfedezését, a szülés előtti klórme-
szes kézmosást 1847-ben a bécsi közkórházban 
kezdte alkalmazni. Kollégái nem ismerték el. 
Pestre 1850-ben tért vissza orvosként, később 
megnősült, öt gyermeke született. Véget nem 
érő küzdelmet folytatott felfedezésének elismer-
tetéséért, miközben egyre inkább elhatalmaso-
dott rajta egy fiatalkori boncolás során szerzett 
szifilisz következtében kialakult agyi sorvadás, 
ami súlyos idegrendszeri és elmekórtani tüne-
teket okozott nála. Elmebaja annyira súlyosbo-
dott, hogy egy bécsi elmegyógyintézetbe vitték 
1865-ben. Ott agresszív viselkedése miatt az 
ápolók olyan mértékben bántalmazták, hogy 
két hét múlva belehalt sérüléseibe. Halála után 
élete és munkássága egyre nagyobb megbecsü-
lést nyert. Intézmények sora viseli nevét, és 
emléktáblák sokasága tiszteleg emléke előtt.

Sor került főorvosi kinevezések átadására. Dr. 
Hebling Ágnes, dr. Gannoruwa Padmaguptha 
Krishnadasa, dr. Olawuyi Sámuel, dr. Terék 
Katalin és dr. Újhelyi István vehette át főorvosi 
oklevelét dr. Kőszegi Gábortól. A főigazgató 
törzsgárda okleveleket és pénzjutalmat adott 
át azoknak, akik öt évet és annak többszörösét 
töltötték az intézményben.

Szarka Béláné Ápolói díjat vehetett át Bagdi 
Jánosnétól, a Magyar Egészségügyi Kamara 
elnökétől.

A rendezvény állófogadással ért véget. MF

Egészségügyi dolgozók köszöntése
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Dr. Terék Katalin átveszi fõorvosi kinevezését

 

Az ófalusi pincetulajdonosok 
nagyon felpörögtek az utóbbi 
időben; nemrég nagyszabású 
borversenyt rendeztek, most 
meg Szent Iván-éjt ünnepeltek 
társszervezeteikkel. Így szólt 
a meghívójuk: az Érd-Ófalusi 
Pincetulajdonosok Egyesülete 
közös baráti főzésre és beszél-
getésre hívja össze az érdi egye-
sületeket, szervezeteket, bará-
ti társaságokat és családokat. 
A rendezvény célja az egymás-
sal való megismerkedés kötet-
len módon, a várost foglalkoz-

tató kérdések megbeszélése és 
főzőverseny.

 Nos, a másfélszáz érdi civil 
egyesületből csupán egy tucat-
nyi jött el, a többieket bizonyá-
ra a szeles időjárás riasztotta 
el vagy pedig az, hogy csak 
papíron léteznek… Ezt felve-
tettem az egyik főszervezőnek, 
Martonosi Tamásnak, az Ófalusi 
Pincetulajdonosok Egyesülete 
elnökhelyettesének, aki szintén 
kevesellte a csoportok számát, 
de a létszámot nem.

– Így is legalább háromszá-

zan jöttek el – mondta –, bár 
örültünk volna, ha több civil 
szervezet találkozik itt, hiszen 
a helyszín ideális ahhoz, hogy 
megbeszéljük közös dolgain-
kat. Egymás megismerése, az 
összefogás fontos szempont!

 A Kastély-domb azért is jó 
hely – talán sokan nem is tud-
ják, hogy ez Ófaluban, a pin-
cesoroktól nem messze van –, 
mert innen az egész város elénk 
tárul, sőt, még Budapestre is 
átláthatunk. A Nagycsaládosok 
Egyesülete tucatnyi gyerekkel 
érkezett, ők elvoltak szépen, 
játszottak, szaladgáltak, bicik-
liztek, míg a nagyok főztek. 

Segesdi János alpolgármester 
is feltûnt szakácsszerepben, 
a bográcsban készülő pörköl-
tet kavarta meg. T. Mészáros 
András polgármester a helyi 
horgászegyesületnél kóstolta 
meg a halászlevet, láthatóan 
ízlett neki. A Hudák-Martonosi 
sátornál, a pincetulajdonosok-
nál babgulyás főtt, méghozzá 
szarvas alapanyaggal! A Termál 
Hotel Ligetnél pedig az öhön 
vagy öhöm – egyes vidéken 
így ismerik –, azaz slambuc 
pirult tûzön, amit a hagyo-
mány szerint éppen harminc-
háromszor (!) kell megforgatni. 
A főszakács, Brudnyák Zsolt, 
a Liget marketingvezetője volt, 
aki csak annyit tett hozzá ehhez 
a kissé fárasztó mûvelethez:

– Képzelje el, amikor tele van 
a bogrács, milyen súlya van. 
Ezt felemelni és feldobva meg-
forgatni, mint palacsintasütő-
ben a tésztát, hát nem könnyû. 
S szigorúan harmincháromszor 
kell megismételni a mûveletet!

 Hogy mi is az öhön vagy 
öhöm, arra egyszerû a válasz: 
krumplistészta szalonnával. Ez 
volt a pásztorok étele annak ide-
jén, amikor még volt mit „pász-
torkodni”, bizony ám – vagy 
inkább ühüm… 

Sötétedés előtt nem sokkal, 
míg bömbölt a zene a kis szín-
padon, azt is megtudtuk, hogy 
ez az étel nyerte el a zsûri tet-
szését, s Brudnyák Zsolt elnyer-
te az első díjért járó serleget. Az 
est beálltával pedig meggyúj-
tották a Kastély-domb szélén 
felállított hatalmas farakást. Így 
gyulladtak ki a Szent Iván-éji 
fények Érd felett, szép látványt 
nyújtva a még ott maradt civi-
leknek.

 Temesi László 

Kastély-dombi Szent Iván-éji piknik

Az öhön hódított  
a civilek közt
 A szél sem fújta el a jó hangulatú Szent Iván-éji 
rendezvényt, pedig már nappal is igyekezett. Az 
érdi Kastély-dombon jöttek össze a civil szervezetek, 
amelyek ez alkalomból fõzési tudományukat is bemu-
tathatták. A legfinomabbnak az öhön bizonyult, amely 
serleget is kapott a zsûritõl.

Szakértõ szemek kísérték figyelemmel a fõzést
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A legkisebbek is találtak elfoglaltságot maguknak


