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 „Bababarát” jótékonysági bál 

2012. március 2. 19
00

 órai kezdettel 
 

 

"Az emberi lét első számú és 

legmagasabb rendű törvénye: 

az élet fenntartásának és 

továbbadásának 

a parancsa, szüksége, kötelessége” 

(Fekete Gyula) 

 

 
A Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház több mint 150 éve közadakozásból jött létre. 

A régmúlt hagyományaira építve, a barátság és összefogás szellemében immáron harmadik 

alkalommal rendezzük 2012. március 2-án meg „Bababarát” Jótékonysági bálunkat. 

Ezúttal a Harruckern János Közoktatási Intézmény Wenckheim Konferencia terme ad otthont 

estünknek. 

A mai válsággal teli, nehéz gazdasági helyzetben nem könnyű a kor követelményeinek megfelelő 

osztályszerkezetet kialakítani. Sajnálatos, de tudomásul kell vennünk, hogy egyre kevesebb gyermek 

születik Magyarországon. Az emberek mindent meg- és átgondolnak.  

Ezt tapasztaljuk napjainkban az óvoda- vagy iskolaválasztásnál. Ha tehetik a családok, így lesz, vagy 

már így is van - a szülészeti osztályok megválasztásánál is. 

Tudjuk, hogy sok múlik a kezdeten. Akár az életminőséget is meghatározhatja a szülés lefolyása. 

Ezért a több évtizedes struktúráinkat nekünk is át kell alakítani. Most osztályunkon a meglévő 

szülőágyaink folyamatos lecserélését tűztük ki célul. 

Ehhez kapcsolódik idei bálunk jelmondata és célkitűzése: „Szülőágy a jövőért”. 

A jótékonysági esten a megjelentek egyfajta jelképes bizonyítékát adják a jövőbe vetett hitüknek. 

A bál tehát kezdete egy folyamatnak. 

A fentiekben leírtakat – a Békés Megyei Hírlap segítségével - kívánjuk eljuttatni a szűkebb és tágabb 

környezetünkben élő emberekhez. Reméljük, hogy lesznek olyanok, akiknek nemes érzelmeit és 

értékrendjét  megérintjük, elérjük ezáltal! 

Hisszük, hogy a modern szülőágy beszerzése a jövőt, a megszületendő gyermekeinket szolgálja, és a 

szeretetre, az összefogásra épülő kapcsolatrendszer egy családot, és ezen túl Békés megyét jelképezi a 

jövőben. 

A kórház megalakulása, a folytonos változás, három-négy emberöltő elmúlása sugallja azt a történelmi 

érzetet, ami most folytatódik elődeink nyomdokain. 

Hálásak vagyunk a résztvevőknek, a fellépőknek, segítőinknek. 

Védnökeinknek – jelenkorunk ismert személyiségeinek, és a szülészeti szakma grémiumainak - 

támogatásáért is itt mondunk köszönetet. 

Jómagam pedig bízok abban, hogy mindenki a lehetőségeihez mérten csatlakozik céljaink 

megvalósításához. 

Gyula, 2012. február 18. 

                                                                                                                             Dr. Párducz László 

                                                                                                                           osztályvezető főorvos 
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Gyulán, a Harruckern János Közoktatási Intézmény Wenckheim-konferenciatermében 

(Gyula, Szent István utca 38.) 

A rendezvény védnökei: A rendezvény szakmai védnökei: 

Domokos László 
az Állami Számvevőszék elnöke 

 

Prof. Dr. Bártfai György 
egyetemi tanár, 

Szegedi Tudomámy Egyetem Szent-Györgyi Albert 

Klinikai Központ Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika 

a Magyar CSalád és Nővédelmi Tudományos 

Társaság elnöke 

Dr. Kovács József 
Főigazgató-főorvos 

a FIDESZ - MPSZ és KDNP közös 

országgyűlési képviselője 

az Egészségügyi Bizottság elnöke 

Prof. Dr. Fodor Lajos 
a gyulai Szent István Egyetem Egészségtudományi 

Campus főigazgatója 

Dr. Görgényi Ernő 
Gyula város polgármestere 

Prof. Dr. Pál Attila 
egyetemi tanár, 

a Magyar Nõorvos Társaság elnöke, 

a Szegedi Tudomámy Egyetem Szent-Györgyi Albert 

Klinikai Központ elnöke, 

a Szülészeti és Nõgyógyászati 

Klinika igazgatója 

Farkas Zoltán 
Békés Megyei Közgyűlés elnöke 

Prof. Dr. Rozgonyi Ferenc 
Semmelweis Egyetem, Bõr-, Nemikórtani és Bõron-

kológiai 

Klinika, Országos STD Diagnosztikai és Terápiai 

Centrum, 

Budapest 

 

Prof. Dr. Tóth Zoltán 
a Debreceni Szülészet-Nogyógyászati klinika 

Igazgatója 

A Szülészeti- Nőgyógyászati Szakmai Kollégium 

elnökségi tagja 

 

Tisztelettel és szeretettel várjuk a fővédnökök és szervezők nevében 
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Dr. Görgényi Ernő 

 

 

Dr. Párducz László 
 


