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PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ 

1/2011-2012 
 

Téma: Mosolygó Kórház előadássorozata Szekszárdon 
Időszak: 2011. 07. 04 – 2011. 07. 15 

Partner: Mosolygó Kórház Alapítvány 
Helyszín: Balassa János Kórház – Gyermekosztály 

Témafelelős: Marinus 
 

 

 

Előzmények: 
 
2004. október – Megalakul a Mosolygó Kórház Alapítvány 
 Alapító: Csáky-Bornemissza Éva grófnő, angol diplomata lord özvegye 

Kuratóriumi elnök Dr. Albert Royaards, holland születésű jogász és 
bankár 
Kabalája „Dr. Puli”  
Alapítvány célja: - a kórházi kezelésben részesülő beteg gyermekek 
rehabilitációjának elősegítése, közérzetük javítása, zenei és más művészeti 
programok, valamint zeneművészek és képzőművészek segítségével 
- A gyermekkórházak megfelelő működésének segítése, a szükséges orvosi 
műszerek és felszerelések beszerzésének támogatásával 
 

2005. Magyarországi Kerékpár Körút indulása, melynek célja az alapítvány népszerűsítése, 
támogatók szerzése 

 
2006. Szekszárdon is járnak. A megyében 670e forint támogatás jött össze, ebből 5 légzési 

alarm monitort vettek a helyi kórháznak. Az RC Szekszárd ekkor még 
elzárkózott a kapcsolat felvételétől 

 
2011. 01. 15 – Albert Royaards feleségével részt vett klubunk jótékonysági bálján 
 
2011. 02. 28 – Felmerült egy újabb szekszárdi fellépés gondolata klubunk támogatásával, 

valamint egy személyes találkozó klubülésen, ez utóbbi elmaradt 
 
2011. 05. 03 – Döntöttünk, hogy 40e Ft-tal támogatjuk az Alapítványt, 05.17-én az utalás 

megtörtént 
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Az Alapítvány által összeállított 2011. évi szekszárdi program:  
 

Tábor jellege Dátum Időpont Program Programtartó 

Július. 4 hétfő 9:30-11 Bűvész Fülöp Gyula 

Július. 6 szerda 9:30-11 Kézműves Serezla Anci 

Július. 7 csütörtök 9:30-11 Logikai játékok Király Eszter, 

Bokrovics Zsuzsa 

Asztma tábor 

Július. 8 péntek 9:30-11 Mese, kézműves Tasi Tímea, Jakab 

Eszter 

Július. 11 hétfő 9:30-12 Játékok Tasi Tímea, Jakab 

Eszter 

Július.12 kedd 9:30-12 Kézműves Serezla Anci 

Július.14 csütörtök 9:30-12 Mese, báb Babocsay Bianka, 

Kőműves Glória 

Túlsúlyos tábor 

Július.15 péntek 9:30-12 Bűvész Fülöp Gyula 

 
2011. 07. 14. Találkozás Kőműves Glóriával, a Mosolygó Kórház Alapítvány Művészek és 

Önkéntesek Országos Koordinátorával 
 A koordinátor hölgy elmondta, hogy a művészek főállásban végzik ezt a 

tevékenységet, az önkéntesek pedig ellenszolgáltatás nélkül. Magáról annyit mondott, 
hogy pécsi lakos, 2008-tól 2 évig önkéntesként dolgozott, majd egy éve szerződött az 
alapítvánnyal koordinátori feladatokra. Ez sok utazással jár, többet van vonaton, 
mint otthon. Ha lejár a megbízatása, vissza fog térni a gyógypedagógiai szakmájához. 

 Harangi főorvos úr személyesen köszönte klubunknak a támogatást és külön 
köszönte, hogy személyesen is megjelentünk. Hasznosnak tekinti az ilyen 
foglalkozásokat, és bízik abban, hogy a túlsúlyos táborban résztvevők otthon is 
folytatják a diétás étrendet, főleg a mozgáson sok múlik az ilyen problémánál. 

 Babocsay Bianka elmondta, hogy Glória állította össze a két hét programját, a mai 
bábozós programmal is ígérte, hogy jól megmozgatják a foglalkozáson részt vevőket. 
Visszagondolva véleménye szerint nagyon jól érezték magukat a gyerekek tavaly is és 
idén is. 

 Főorvos úr felőlünk és a klubunkról is érdeklődött, hol dolgozunk, milyen szakmát 
képviselünk. Utalt a 2009-es év karácsonyán budapesti klubok felajánlására, arra a 
több mint 10 darab légzésfigyelő készülékre, melyeket nagyon jól tudnak használni. 
Köszönte tovább azt a 4 darab altató, lélegeztető készüléket, ami a Marinus által 
szervezett kórházi adománypakett része volt. Magáról annyit árult el, hogy negyedik 
éve dolgozik Szekszárdon, az osztályon, így még csak kevés embert ismer itt. Ő maga 
Pécsről került ide, az ottani gyermekklinikán, majd a kórházi gyermekosztályon 
dolgozott 15 évet. Felkérésre került ide, amikor nyugdíjazás miatt megüresedett a 



 Rotary Club Szekszárd 
Alapítva: 1998. 

�  7100 Szekszárd, Bezerédj u. 7-9. (WELLNESS KÖZPONT) 

www.rotaryszekszard.hu 
 

2011/2012 - elnök: Letenyei László  
E-mail: laszlo.letenyei@tolna.net  ; Mobil: +36-20-974-4239 

 

 

 

 
3/4 - 2011.08.03. 

 
Mottó: „Barátsággal, nyitott szívvel minden lehetséges!” 

státusz. Kicsit mesélve neki a Rotaryról, tetszését fejezte ki törekvéseinkről és azért, 
hogy a barátságot fontosnak ítéljük meg.  

 Glóriától megtudtuk még, hogy szeretnek Szekszárdra jönni, mert a kis, 13 fős 
létszámnak külön varázsa van, hatékonyabban tudnak előadni, mint a népes pécsi 
osztályon. Jelenleg a csoport fele tornázik, másik felének báboznak, majd félidőben 
cserélődik a csapat. Ő maga gyógypedagógus végzettségű, fiatal, 25 éves pályakezdő. 
Már fiatalon tapasztalta, hogy a leghálásabb a beteg gyerek, mert helyzetükből 
adódóan unatkoznak, sok szülő nem engedheti meg magának, hogy otthon 
foglalkozzon vele. Sokszor volt úgy, hogy az egykorú gyerekek a kórteremben 
egymással sem kommunikáltak, viszont előadás után az ott megtanult játékokat 
tovább játsszák. Bianka tavaly szeptember óta önkéntes, Glória szervezte be az 
egyetemen. Jelenleg gyógytornász szakra jár a pécsi Egészségtudományi Karon, 3 év 
van még vissza neki. 
A beszélgetést követve pár percig még maradtunk az előadást figyelve. Tapasztaltuk, 
hogy a programtartók már az első pillanattól magukra tudják vonni a figyelmet. 

 
 
 
 
 
2011. 07. 20 Köszönő email: 
 

 
 

Tisztelt Kőműves Glória! 
 
Őszinte köszönettel tartozunk azért az igyekezetért, amit két héten át a szekszárdi kórház gyermekosztályán 
a beteg gyermekek lelkéért és kedélyállapotáért tettek. Személyes találkozásunkkor jó volt látni azt a 
profizmust, fiatalos aktivitást, átérzést, ahogyan munkájukat végzik és szinte az első másodperctől kezdve 
teljességgel le tudják kötni a kiskorú, egészségi problémákkal küszködők figyelmét bábozással, 
bohóctréfákkal, kézművességgel. Nemes tevékenységükhöz kívánunk további erőt, lelkesedést, és kérem, 
tolmácsolja köszönetünket a két hét során, Szekszárdon fellépő kollégáinak is. 
 
Az alábbi linken megtekinthetők a találkozásunk fotói: 
www.tensoft.hu/szrnka/kepek/2011_rendezvenyek/2011_07_14_Mosolygo_Korhaz/index.html 
 
Barátsággal: Szrnka Pál titkár az RC Szekszárd tagjai nevében 
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Képgaléria: 
 
 

 
Dr. Sólyom Bódog RC Szekszárd, 

Dr. Haragi Ferenc osztályvezető főorvos, 
Schneidler Mónika okleveles ápoló, 
Kőműves Glória MKA koordinátor, 

Babocsay Bianka gyógytornász 

A túlsúlyos tábor tagjai a programtartókkal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bábok is előkerültek… 

 

 

 

 

Összeállította: Szrnka Pál klubtitkár - RC Szekszárd
 


