
Kevés dolog tartozik jobban
a folyóiratunk profiljába,
mint az alább következő rö-
vid beszámoló témája.

Talán eléggé közismert,
hogy 2010 őszén nagysza-
bású ünnepség keretében
avatták fel az Országos Re-
umatológiai és Fizioterápiás
Intézet újonnan kialakított
közösségi központját, s ak-
kor szentelte fel Erdő Péter
bíboros az új kórházi kápol-
nát is.

A közösségi célokat szol-
gáló központ létrehozása és
működtetése – Poór Gyula
főigazgató álma – aprólékos
munkával immár megvaló-
sult. 2012. április 26-án, csü-
törtökön, délután 6 órakor ugyanis az „Inno-
váció és klasszikusok” rendezvény keretében a
művészetek is hont foglaltak a közösségi köz-
pontban. Ez alkalommal még a zsúfolásig meg-
telt terem orvos hallgatóságának szólt a műsor,
de a későbbiekben az országos intézetben fekvő
betegek is részesülnek a kulturális igehirdetés-
ből. A koncepció lényege, hogy a testi gyógyu-
lás mellett a betegek szellemi értéket is vigye-
nek magukkal. A műszakilag nagyszerűen
kialakított előadóteremben már heti rendsze-
rességgel zajlanak a betegtájékoztatók, lassan be
fog épülni melléjük a kulturális mondanivaló is.

Az áprilisi rendezvényen könyvről, innová-
cióról, zenéről és képzőművészetről volt szó.
Poór professzor bemutatta az ORFI fennállásá-
nak 60. évfordulójára kiadott reprezentatív kö-
tetet, melyet ajándékként minden résztvevő
haza is vihetett. A könyv borítóján az ORFI Em-
lékérem látható, melyet Nagy István János
szobrászművész tervezett. A nagyalakú, színes
képeket tartalmazó kötet pontosan bemutatja a
ma 402 ágyas intézmény szerkezetét és teljesít-
ményeit, „Névindex”-ében egyben alapos ki-
mutatást tesz közzé a az ORFI-ban valaha dol-
gozókról.

Dr. Soroncz-Szabó Ta-
más, az MSD orvos igazga-
tója „Lenni és/vagy nem
lenni: A gyógyszer-innová-
ció válaszai” című előadá-
sában egyedi és érdekfe-
szítő gondolatokat mondott
el a témáról.

A zenei élvezetek kezde-
tét az „Operatúra” biztosí-
totta, hiszen a nemzet ze-
neintézményének vezetője,
Ókovács Szilveszter jeles
baritonistaként mutatko-
zott be a közönségnek Cs.
Nagy Ildikó zongoramű-
vész kíséretével. Reumato-
lógiai vonatkozása is volt a
„Mesterművek – mester-
harmónium” prezentáció-

nak, hiszen a fiatal, de már nemzetközi hírnév-
nek örvendő Szabó Balázs orgonaművész
édesanyja, Flórián Ágnes miskolci szakorvos,
aki jelen is volt a hangversenyen. A helyszínre
szállított, 250 kg súlyú különleges instrumen-
tumon magyarázatokkal ellátott bemutatót él-
vezhetett végig a közönség.

A vizuális művészetek bevezetését jelentette
a két további programpont. A művészeti kiállí-
tásokat befogadó Klub-galéria nyitórendezvé-
nye Kass János kamarakiállítása lett. Gömör
Béla emlékezett meg a két éve elhunyt mester-
ről. Mint művészt, embert és barátot méltatta. A
kiállított rézkarcokat és rézmetszeteket a Kos-
suth-díjas alkotó ajándékozta Gömör Bélának
és feleségének. Most a közönség elé tárják, s az
év során majd a betegek is megismerhetik az
anyagot. Az esten részt vett Bánki Vera műfor-
dító, a mester özvegye is. Boros Péter szob-
rászművész bemutatását dr. Soós László, az
ORFI foglalkozás-egészségügyi szolgálatának
vezetője vállalta. A művész a galériának aján-
lotta fel Magyar Messiás című gipszszobrát, amit
a Kass-grafikákkal együtt lehet megtekinteni.

DR. GÖMÖR BÉLA
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