
A Békés megyei stroke-betegek megsegítésére rendezett est

„Az egyik percben nincs semmid,
a másik percben meg többet kapsz, 
mint amit el tudsz fogadni”
  (Paulo Coelho)

Tisztelt Hölgyeim, Uraim!

A Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház több mint 150 éve közadakozásból jött létre. 
A régmúlt hagyományaira építve az összefogás szellemében rendezzük meg a stroke-betegek megsegítése javára estünket a gyulai Kohán 
Képtárban. 
A stroke az egyik legsúlyosabb fogyatékosságot okozó kórkép, de a betegek 1/3 része rehabilitálható. 
A stroke rehabilitáció rendkívül összetett és jól összehangolt teammunkát igényel, szerves része a foglalkoztató terápia (ergoterápia). 
Filozó� ája, hogy a tevékenység elősegíti a � zikai és szellemi egészség létrejöttét, feladata a stroke-ot elszenvedett egyént maximális 
önállósághoz juttatni, megtanítani a megmaradt képességeinek hasznosítására. 
Az est célja közös összefogással megteremteni osztályunkon egy ergoterápiás szoba létrehozásának anyagi feltételeit. 
„A sors akkor állít minket nagy döntések elé, amikor a legkevésbé sem számítunk rá. Ilyenkor derül ki, elég bátrak vagyunk-e, hogy 
megváltoztassuk az életünket. Ilyenkor nem tehetünk úgy, mintha mi sem történt volna, és nem hivatkozhatunk arra, hogy még nem 
vagyunk felkészülve a döntésre. A próba nem vár. Az élet nem néz hátra.”  (Paulo Coelho)

prof. dr. Szolnoki Zoltán

További információ: http://www.pandy.hu, prof. dr. Szolnoki Zoltán, Prohászka Béla: +36-30/228-2483
Megtisztelő támogatását (támogatói jegy vásárlása, jótékonysági adomány) köszönettel vesszük!

A Békés megyei stroke-betegek megsegítésére rendezett est fő támogatói:
Harruckern János Közoktatási Intézmény

Ibsen Étterem és Kávéház – Békéscsaba
UCB Magyarország K� .

Richter Gedeon Nyrt.

Fővédnökök:

Domokos László
Állami Számvevőszék elnöke

Farkas Zoltán
Békés Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Kovács József
Főigazgató-főorvos
a FIDESZ - MPSZ és KDNP 
országgyűlési képviselője
az Országgyűlés egészségügyi bizottságának elnöke

Dr. Görgényi Ernő
Gyula város polgármestere

Szakmai fővédnökök:

prof. dr. Kondákor István
osztályvezető főorvos,
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, 
Kecskemét – neurológia osztály

Az est házigazdája:

prof. dr. Szolnoki Zoltán
osztályvezető főorvos,
Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
– neurológia-stroke osztály

A rendezvény helyszíne:
Kohán Képtár, 5700 Gyula, Béke sugárút 35.
Időpontja:
2011. szeptember 23., péntek, 19 óra

Program:
18:30 Vendégek fogadása 

Welcome-ital, frissítő falatok
19:00 Védnöki köszöntők
19:30 Vacsora

A Békés Megyei Culinary Team és a Harruckern János Közoktatási Intézmény 
által készített gyulai ínyencségek és hungarikumok

21:00 Zene: Antovszki Band
23:30 Koktélparti
00:00 Tombola
03:00 Hazaváró koccintó

Elképzeléseink támogatására lehetőség van a Pándy Kálmán Alapítvány 
bankszámlájára történő pénzösszeg utalásával is az OTP Gyula 11733027-
20044363-00000000 számlaszámra.

Jegyek 10.000- Ft-os áron megvásárolhatók, mely tartalmazza a díszvacsora árát és az 
ételekhez kínált italokat.
 s  Ibsen Étterem és Kávéház, 5600 Békéscsaba, Andrássy út 3.
 s  Gyula, Művelődési Ház jegypénztár, 5700 Gyula, Béke sgt. 35.
 s  Pándy Kálmán Kórház Ápolási Igazgatósága, 5700 Gyula, Semmelweis u. 1.
 s  TourInform Iroda, 5700 Gyula, Kossuth Lajos u. 7.
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prof. dr. Szolnoki Zoltán


