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A szeretet áramlása 
– mint a kegyelem 
kifogyhatatlan tőkéje 
– immár 20 éve írja 
Ciszterci Rendelőnk 
történetét, táplálja éle-
tét, segíti működését. 
Ebből merítve gazda-
godnak mindazok, 
akiket a Rendelő éle-
te összeköt, és ebből 

merítve gazdagítanak másokat a bennük életrekelt jó 
továbbadásával. 

Embervoltunkban mindannyian ajándékot hordozunk, 
hiszen a teremtett világ és benne a mi létünk nem sa-
ját erőfeszítésünk eredménye. Ajándékba kaptuk, a 
szeretet kiáradásának jeleként. Aki megajándékozott 
minket – az élet forrása, táplálója, célja – a Szenthá-
romságos Szeretet. „Minden jó adomány és minden 
tökéletes ajándék onnan felülről, a fényességek Atyjá-
tól származik” (Jak 1,17). A három isteni személy túlára-
dó szeretetében átlépte belső közösségük „határát”, a 
teremtés által bevont bennünket saját életébe, minket 
is ajándékká és ajándékozóvá tett. 

Ciszterci életformánk monasztikus gyökerei (monos = 
egy) egyértelműen utalnak erre az egységre, amelyre 
mindannyian meg vagyunk hívva: „A mély és kölcsö-
nös szeretet bevezeti őket egymás legbelsejébe: Isten 
az emberben van és az ember Istenben.” (Clairvaux-i 

Szent Bernát 71. beszéde az Énekek énekéről). Ez az 
egység azonban csak a hármas szeretet útján érhető 
el, amelyen elindulunk Isten, felebarátunk és önma-
gunk felé. 

A Rendelő élete is egy ilyen út. Ebben is Isten volt a kez-
deményező. A nehéz társadalmi, politikai helyzetben 
megtapasztalhatóvá tette számunkra a kismarosiak 
befogadó, elfogadó, betakaró szeretetét. A helybéliek 
tudták, hogy a domboldalon nővérek élnek. Bizonyára 
azt is, hogy mindez az államhatalom részéről súlyos 
büntetést vonhat maga után, ami éppúgy sújthatja a 
szerzeteseket, mint azokat is, akik erről hallgatnak. 

Köszöntő „Isten előbb szeretett minket.” 1Jn 4,19
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Mégis csendben, hűséggel elvállaltak bennünket. 
Szeretetük által is megóvott életünk kereste azt a for-
mát, amellyel ki tudná fejezni háláját. Közösségünk 
lelkisége mellett oblátusként elkötelezett ortopéd-bal-
eseti sebész szakorvos és gyógytestnevelő-biológia-
hittanár szakos felesége, valamint egy gyógytornász 
és egy gyógytestnevelő nővérünk szakmai felkészült-
sége, emberi-lelki gazdagsága olyan ajándéknak bizo-
nyult, amin keresztül az Úristen elindíthatta bennünk 
a mozgásszervi szakrendelés megszervezésének 
gondolatát. A háborúk, fogság által sokat szenvedett, 
egészségében megroppant környékbeli lakosság szá-
mára hiánypótló volt ez a kezdeményezés. A Rendelő 
történetében így folytatódott és folytatódik ma is az 
ajándékozás, ajándékká válás. 

2011 az Európai Unióban az önkéntesek éve. A bőke-
zű, ingyenes segítségnyújtás nem ismer országhatá-
rokat, nemzeti-anyanyelvi különbözőségeket. Az em-
beri jóságnak ez a nagyszerű megnyilvánulása mindig 
újabb és újabb lendületet ad a szeretet áramlásának 
világszerte. 

Hálát adunk a még köztünk vagy már odaát élő test-
véreinkért, számtalan itthoni és külföldi – sokszor név-
telen – jótevőnkért, hogy mi is ebben az ajándékozás-
ban élhetünk velük és általuk, és ezzel is hirdethetjük 
Isten mindent megelőző örök szeretetét. 

   Dr. Horváth Olga o.cist.
    apátnő
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Bevezető „Ahol a kincsed, ott a szíved is.” Mt 6,21

Visszatekintve a 
Rendelő kezdeteire, 
egy olyan társadalmi 
helyzet képe tárul 
elénk, amely nagyon 
sok lehetőséget rej-
tett magában: jót, 
rosszat egyaránt. Az 
1989-es politikai for-
dulat kinyitotta az 
addig zárt ablakokat. 
Beáradhatott a fény, 

ami a szabadság jele volt, de ezzel együtt sok idegen 
zaj is, ami bizonytalanságot szült és egy újfajta rabság 
hálójába csábította a gyanútlanokat. 

Szembe kellett néznünk azzal, hogy a fogyasztói tár-
sadalom nyomására hogyan piacosul a lét, hogyan 
alakul ki az érték-nélküliségbe öltözött embertípus, 
hogyan válik fő mozgatóerővé a versenyszellem, a 
mások kárán megszerzett, célként felfogott siker.

A haszon kizárólagos keresése és a hatalomvágy –      
II. János Pál pápa szavai szerint – a „bűn struktúráinak” 
két olyan mélyre ható személyes viselkedésmódja 
került fölénybe, amelyet csak az evangéliumi üzenet 
radikális életre váltása tudott ellensúlyozni. 

A változás lehetősége nyitva állt a megszokott hibákkal 
és nehézségekkel működő egészségügy, így a kórházi 
munka számára is. Ennek pozitív hatását éreztük pél-

dául abban, hogy hozzáférhetővé váltak a Nyugaton 
már létező, évről-évre gyors léptekkel fejlődő korszerű 
műszerek, gyógyszerek, új eljárások. 

A társadalmi-gazdasági élet egyéb területeihez hason-
lóan azonban megnövekedett az üzleti szellem és 
a pénz szerepe. Az amúgy is torz, borravalóra épülő 
egészségügy még inkább deformálódott és elember-
telenedett. 

Ez megnyilvánult abban is, hogy az orvostudományt 
egyre inkább anyagi szempontok, tudományos proto-
kollok és üzleti érdekek kezdték uralni. Az orvosi be-
avatkozásokat, műtéteket sok esetben nem a rászo-
ruló állapota határozta meg, hanem a betegtől vagy 
hozzátartozójától remélt anyagi haszon. A másképpen 
gondolkodó és ennek hangot is adó szakembernek 
számolnia kellett azzal, hogy könnyen elveszítheti ál-
lását. 

A társadalmi zűrzavar, a demokrácia félreértelmezése, 
a liberális gondolkodás szellemi-lelki egyensúlyvesz-
tést okozott orvosoknál, betegeknél egyaránt. A meg-
oldást sokan a természetfeletti valóság keresésében 
látták, azonban gyakran olyan útvesztőbe keveredtek, 
amely sokkal inkább az üzleti paramedicina meleg-
ágya lett, és nem adott igaz válaszokat a feltett kér-
désekre. 

A változás idején mindezt megtapasztalva, azt gondol-
tam, itt a lehetőség, hogy a gyógyító munkában vala-
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mit másképp csináljunk. Jó lenne a borravalót – mely 
gyakorlatilag elengedhetetlenné vált – kiváltani más 
módon, elkerülni a szakmai, erkölcsi összeütközése-
ket, megőrizni az emberséget, megpróbálni hiteles 
keresztény módon gyógyítani.

Felmerült a magánrendelő gondolata. A lehetőség 
adott volt, több kollégám élt is vele. Jó dolognak tűnt, 
és a tisztességes meggazdagodás lehetőségét is ma-
gába foglalta. 

Egyetemista korom óta az azóta boldoggá avatott 
Dr. Batthyány-Strattmann László volt a példaképem. 
Kerestem, hogy ebben a helyzetben hogyan tudnám 
életre váltani azt, amit a nagyhírű orvos a maga ko-
rában, a maga lehetőségeivel nagyszerűen elénk 
élt. Arra gondoltam, hogy gazdagságából adódóan 
ő könnyen lemondhatott a betegektől várható anya-
gi bevételről, az én anyagi hátterem azonban egé-
szen más volt. Ezzel együtt azonban világossá vált 
számomra, hogy a magánrendelő – bár anyagilag 
igen kedvező lehet – nem nyújt megfelelő megol-
dást. A rászoruló emberek nagy része – pont a sze-
génysége miatt – eleve ki van zárva abból, hogy egy 
ilyen helyen kapja meg a szükséges orvosi ellátást.                 

Dr. Batthyány-Strattmann         
László meglévő anyagi java-
it osztotta szét betegei kö-
zött. Példáját követve az az 
elhatározás született meg 
bennem, hogy nem akarok 
a borravalók vagy a magán-
rendelő anyagi lehetőségei 
által gazdaggá válni. 

A jó megoldás keresésében 
egy alapítvány létrehozá-
sa látszott a legkézenfek-
vőbbnek, ahova a betegek, 
hozzátartozók, jótevők sza-
badon befizethetik adományaikat – paraszolvencia, 
ajándék helyett –, hogy a rászorulók közül senki se 
legyen megfosztva a szakmailag-erkölcsileg megfe-
lelő orvosi ellátástól.

Időközben családunknak egyre mélyült a kapcsolata 
a kismarosi ciszterci nővérekkel. Ennek gyümölcse-
ként feleségemmel együtt 1988.december 31-én 
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oblátusi ígérettel köteleződ-
tünk el a Monostor lelkisége 
mellett. 

A Dunakanyarnak ebben a tér-
ségében gyakorlatilag hiány-
zott a mozgásszervi-ortopéd 
betegek ellátása. A nővérekkel 
együtt, külső-belső erőforrá-
sainkat egyesítve Kismaroson 
1991. májusában létrehoztuk 
a Boldogasszony Háza Alapít-
vány Egészségügyi Szolgáltatá-
sát. Egy olyan intézményt sze-
rettünk volna útjára bocsátani, 

amely a jó megvalósítására született. Misszióként 
ismertük fel, hogy lehetséges az evangéliumi érték-

rend radikalitásával szolgálni és gyógyítani a beteg 
embert. 

Hálát adunk az eltelt 20 évben megtapasztalt Gondvi-
selésért, az emberek jóindulatáért és a szolidaritásba 
vetett bizalmukért. Ez az alapja a jövőbe vetett remé-
nyünknek is. 

   Dr. Fejérdy Gábor
  ortopéd-baleseti sebész szakorvos
       a Rendelő szakmai felelőse
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Szellemiségünk
„Úgy bánjatok az emberekkel, 

ahogy akarjátok, hogy veletek is bánjanak.” Lk 6,31

Egy intézmény létrehozásakor, amikor mérlegeljük azt, 
hogy mire is van szükség, sok minden eszünkbe jut: 
alkalmas hely, jó épület, megfelelő tárgyi eszközök, 
magas szintű szakmai felkészültség, megnyugtató 
anyagi háttér… Valóban fontos dolgok ezek, de a lé-
nyeg mégis máshol van. A döntő az, hogy mennyire 
őrizzük azt a lelket, amely elindította az alapgondola-
tot, útitársunk marad-e a megvalósítás szakaszában, 
állandó éltető erővé válik-e a már felépült falak, jól mű-
ködő segédeszközök, kialakult munkatervek között is.

Rendelőnk „lelke” – az Örök Szeretet áramlása, meg 
nem szűnő ajándékozás és viszonzás. Ennek hite-
les megélése attól függ, hogy olyan segítőtársai va-
gyunk-e egymásnak, akikben ez a „lélek” visszhangra 
talál, akik a közös jó érdekében szívesen megosztják 
emberi értékeiket, akik vállalják azt, hogy a Gondviselő 
rajtuk keresztül nyissa meg kezét embertársaik felé. 

A mindenütt jelenlévő gazdasági, erkölcsi krízis felerő-
sítette „az üzlet – az üzlet” elvét az egészségügyben 
is. Az ellátás minőségét sok esetben a paraszolvencia 

irányítja. A Rendelő működtetéséhez azért választottuk 
az alapítvány formáját, mert az evangéliumi értékrend 
megélését – a hálapénz elkerülését – ez biztosítja 
leginkább. Így az emberek nagylelkűségéből fakadó 
adományokból mindenki (a betegek és a Rendelő dol-
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gozói egyaránt) részesül, valamint ez 
biztosítja az intézmény működtetését 
is. 

Rendelőnk életében az eltelt 20 év 
alatt újra és újra megtapasztalhattuk 
azt az emberi nagylelkűséget, amivel 
munkatársaink igen-t mondtak erre 
a radikálisan szűk útra. Hálát adunk 
mindazokért, akik – lehetőségeikhez 
mérten hosszabb vagy rövidebb ideig 
– segítőtársként csatlakoztak gyógyí-
tó munkánkhoz. 

Munkatársainkon keresztül ajándékba kaptuk annak 
bizonyosságát, hogy az egymás közötti kapcsola-
tok szolidaritásának megélése olyan légkört teremt, 
amelyben mindenki félelem és számítgatások nélkül 
dolgozhat. Számtalan esetben lehetünk tanúi annak, 
hogy a bizalomra épülő közös munka hogyan válik 
valódi kreatív együttdolgozássá. 

Egymás munkájának megbecsülése, felelősségtel-
jes hordozása „együtt növekedéshez” vezet azáltal 
is, hogy a gyakorlati, szakmai megbeszélések, lelki 
töltekezések – munkaköri beosztástól függetlenül – 
közösen, mindenki aktív részvételével történnek.

A „lélek” ébrentartását évente közös zarándoklatok-
kal tisztítjuk és erősítjük. 

A betegek lelkiismeretes, szakmailag minőségi ellátá-
sához évente különféle szakmai továbbképzéseken 
veszünk részt. 

A hatékony gyógyítást segíti a belső, „házi” tovább-
képzés. Havonta egyszer előzetes felkészülés után, 
feldolgozunk egy-egy aktuális témát, megosztva egy-
mással szakmai és emberi tapasztalatainkat. 

Heti rendszerességgel a munkamegbeszéléseken 
egyeztetünk az adott betegek állapotának alakulásá-
ról, és a Rendelő működésében felmerülő gyakorlati 
kérdésekről.

Közös ünnepléssel gazdagítjuk személyes kapcsola-
tainkat, emberi találkozásainkat.

Az ember lényének legmélyebb törekvése a szeretet-
ben, az adásban teljesedik ki. Ezzel kapcsolódik be 
az Örök Szeretet áramlásába, ezzel közvetíti az evan-
gélium üzenetét. 

Hálát adunk a Gondviselésnek azért, mert szőlővesz-
szőként mindannyiunkat a saját helyén kiválasztott, 
hogy a szőlőtőn maradva bő gyümölcsöt hozzunk.
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Történet a keresztről

A Rendelőben, az emeletre vezető lépcsőfordulóban 
egy kereszt díszíti a falat. Nemes, művészi alkotás. 
Története van. Számunkra nagyon fontos, életre szó-
ló ajándék. 

15 év szolgálat után költözhettünk jelenlegi új épü-
letünkbe.

A Rendelő ünnepélyes megnyitóján történt. A jelen-
lévők sorából előlépett egyik betegünk, karján a ke-
reszttel. Régóta ismertük őt. Súlyos beteg volt, és ezt 
ő is tudta. 

Odalépett Gábor doktorhoz – aki mindig kitartó sze-
retettel állt mellette – átnyújtotta neki az ajándékot, 
és ezt mondta: „Ezt a keresztet valamikor a művésztől 
kaptam. Nagy kincs számomra. Szeretném, ha olyan 
helyen lenne, ahol igazán megbecsülik. Azért adom 
maguknak – ha kiteszik ebben a rendelőben – mert 
itt megtapasztaltam, hogy valóban jelen van Krisztus. 
Azt szeretném, hogy ott legyen a kereszt, ahol való-
ban jelen van Krisztus”.

Néhány hét múlva örökre találkozott Azzal, Akinek 
jelenlétére köztünk rátalált. 



Mozgásszervi beteg ségeket gyógyító munkánkat segí-
ti a rendezett, tiszta környezet, amelyben dolgozunk. 

A recepción betegeinket előzetes időpont egyeztetés 
alapján fogadjuk. 

A hozzánk jövők közül sokan szenvedéssel teli határ-
helyzetben élnek. A rájuk figyelő, emberi méltóságu-
kat tiszteletben tartó légkörben bizalommal osztják 
meg gondjaikat. 

Tartalmas olvasmányok, mélyebb beszélgetések, régi 
barátok egymásra találása, új ismeretségek teszik ba-
rátságossá a várakozás idejét. 

Játékok, képeskönyvek derűt és vidámságot varázsol-
nak a gyerekek arcára. 

Betegeink gyógyulását szakorvos vezetésével, az 
egymást kiegészítő szakterületek összehangolásával 

gyógytornászok, die-
tetikus nővér, fizikote-
rápiás asszisztensek 
szolgálják.

A szakorvosi vizsgála-
tok során nem csak a 
diagnózis megállapítá-
sa és a terápia kijelölé-
se történik. Az együtt-
érzés légkörében a 
beteg részletes – rajzokkal, makettekkel illusztrált – 
magyarázatot kap betegségéről. A kölcsönös bizalom 
megkönnyíti a betegség elfogadását, hatékonyabbá 
teszi a szakmai előírásoknak megfelelő gyógyítást és 
a gyógyulást. 

Kezdettől fogva fontosnak tartjuk a csecsemők csípő-
szűrését, melyet ultrahang diagnosztikai vizsgálattal 
teszünk még hatékonyabbá. A szűrővizsgálat egyfajta 
megelőzés is, mert az időben felfedezett ortopéd el-
változások legnagyobb része (csípőficam vagy hajlam, 
dongaláb, metatarsovarus stb.) sikeresen gyógyítha-
tó. Annak ellenére, hogy hazánkban egyre kevesebb 
gyermek születik, a csecsemőszűrésre jelentkezők 
száma fokozatosan növekszik. 

Iskolás korban a láb és gerincelváltozások (lúdtalp és 
gerincferdülés) a leggyakoribb ortopéd betegségek. 
Megelőzés és gyógyítás céljából rendszeres ortopédi-
ai szűrést végzünk a környező iskolákban. Rendelőnk-

Szolgálatunk „A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz.” 1Kor 12, 4-5
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ben – a súlyosabb elváltozásban szenvedők számára – 
lehetőséget adunk a gyógytornára.

Időskorú betegeinknél elsődleges cél életminősé-
gük, önellátó képességük fenntartása, javítása. 

Fiatalabb betegeinknek abban igyekszünk segíteni, 
hogy megőrizzék munkabíró képességüket. A gyó-
gyítás mellett gondot fordítunk arra, hogy támogas-
suk őket a helyes egyensúly megtalálásában és meg-
tartásában életük minden területén. 

A mozgásszervi betegségeket több mint tízféle fizi-
koterápiás kezeléssel gyógyítjuk:

 • kis- és középfrekvenciás kezelések
    (galvánáram, interferencia, stb.) 

 • rekeszes vizesgalván kezelés
 • rövidhullám és mikrohullám kezelés
 • ultrahang terápia
 • magnetoterápia

A zsúfoltságot, kapkodást elkerülő gyógykezelések, 
a békét sugárzó légkör, a barátságos hangvétel nem-
csak a test, hanem a lélek megpihenését is segítik.

A munkánkhoz szükséges műszerek beszerzését, 
karbantartását, pályázatok segítségével biztosítjuk.

Egyes mozgásszervi megbetegedéseknél a tartós 
és hatékony gyógyuláshoz elengedhetetlen az élet-
módbeli változás, amely gyakran érinti a táplálkozás 
területét is. A kiegyensúlyozott étkezési szokások ki-
alakításában szakképzett dietetikus nővér segíti be-
tegeinket. 

A gyógytornászok szakorvosi vezetés alatt különbö-
ző – az alapképzésen túl elsajátított –módszereket 
alkalmaznak: 

• McKenzie-módszer
• Terrier-féle 
    lágyrészmobilizáció
• perifériás idegmobilizáció
• manuálterápiás technikák
• Tape-terápia
• háromdimenziós scoliosis
    torna, stb.



15

Az egyéni tornánál a pontos 
betegvizsgálat, a kezelések 
dokumentálása segít abban, 
hogy lehetőségeink szerint az 
adott helyzetben legalkalma-
sabbnak mutatkozó gyógyítási 
technikát alkalmazzuk. 

Azt tapasztaljuk, hogy a fájda-
lom megjelenése, a fizikai erő 
csökkenése sokféle kérdés elé 
állítja betegeinket. Útkeresé-
sükben fontosnak látjuk megis-
mertetni velük testük reakcióit, 
alakítani és újra építeni moz-
gáskultúrájukat, támogatni 
őket abban, hogy aktívan vállal-
janak részt gyógyulásukban, és 
– ha szükséges – életmódjuk 
megváltoztatásában.

A gyermekek gerincproblémáit 
részben egyéni foglalkozáso-
kon – főképpen háromdimen-
ziós scoliosis tornával – kezel-
jük. 

A kiscsoportos foglalkozások 
pedig a gyerekek izomerejé-
nek növelésén túl, fejlesztik ál-

lóképességüket, megtapasztalhatóvá teszik számuk-
ra a közös mozgás örömét.

A felnőttek szintén kedvelik az egyéni foglalkozást 
követő csoportos tornát. A közösségben végzett 
rendszeres mozgás segíti őket abban, hogy a torna 
mindennapjaik részévé válhasson. 

A mozgásszervi betegségben szenvedő kismamák 
számára is lehetőség van gyógytornára. A jó hangu-
latú foglalkozások egyben alkalmat adnak arra, hogy 
a hozzánk jövők megosszák egymással tapasztalatai-
kat, gondjaikat, örömeiket.

A szűrések alapján az iskoláskorú gyermekek több 
mint felének lenne szüksége gyógytestnevelésre, 
amely reális lehetőséget ad az enyhébb elváltozások 
mérséklésére, megszűntetésére. 

Olyan megoldást kerestünk, amely az iskolai test-
nevelés keretein belül, játékos formában, megfele-
lő gimnasztikai mozgásanyaggal hatékonyan kezeli 
a tartási rendellenességeket, az izomzat erejében, 
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nyújthatóságában fellépő egyensúlytalanságokat. 
A gyógytestnevelés szemléletű testnevelés Sanity 
Sport® néven vált ismertté, a Phare pályázat kapcsán 
kifejezett európai elismerést kapott. 

Az új módszer a teljes ember egyensúlyos fejlődését 
tartja szem előtt úgy, hogy közben alakítja lényének 
egyéni és közösségi valóságát.

A gyerekek számára érdekes és eredményes, 
személyreszabott foglalkozások az érintett tanulók 
felénél jelentős javulást hoztak.

Az egyre több időt, egyre jelentősebb szakmai hoz-
záértést, és egyre nagyobb erőfeszítést igénylő ad-
minisztrációs munka; gondoskodás a mindig időben 
megérkező, és az előírások szerint mintaszerűen 
tisztára mosott egészségügyi textíliákról; a nagylelkű 
derűvel végzett szállítmányozás, és a számos ügyin-
tézés: mindezek megbízható, csendes háttérszolgá-
latként gyógyító munkánk elengedhetetlen részei.

Az elmúlt 19 évben a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolába járó tanulók 
gerincállapotának alakulása
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1989-1990 
Az idők jeleire válaszolva Dr. Tímár Ágnes (2003-tól nyugalmazott) apátnő, a ciszterci 
nővérek, és a Monostorhoz tartozó oblátus-házaspár, Dr. Fejérdy Gábor és Judit testvéri 
együttdolgozásának gyümölcseként megszületik a mozgásszervi rendelő gondolata. 

1991. január 
Dr. Fejérdy Gábor heti 2 órában a háziorvosi rendelő épületében megkezdi a moz-
gásszervi rendelést. A svájci HIOB orvosi műszerraktárból Kismarosra szállítjuk az első 
ajándékba kapott gépeket. 

1991. május 10.
Létrejön a Boldogasszony Háza Alapítvány. Munkáját – rendszeresen, heti egy alkalom-
mal ülésező – háttércsoport segíti a Monostorban.

1991. szeptember 
Fizikoterápiás kezeléssel bővül az ortopéd szakrendelés Márika nővér és Márti nővér 
munkája által.

1993
Antonia és Luciana Asioli látogatást tesz Kismaroson. Luganói barátaink az „Amici di 
Kismaros” és a Caritas Ticino szervezet által, azóta is pályázati lehetőségekkel, adomá-
nyokkal támogatják Rendelőnket. 

1993. október 18.
Megnyílik a Boldogasszony Háza (BH) Alapítvány rendelője a Mezőgazdasági szakcso-
port felújított épületrészében a Kossuth u. 54-ben.

Kezdetektől napjainkig „Ti keressétek először az Isten országát.” Mt 6,33
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1994. augusztus 19.
Az Alapítvány Egészségügyi Szolgáltatása a község érdekében végzett munkájáért 
az Önkormányzattól a Kismarosért Kitüntetés díjat kapja.

1996
Sr. Marie-Cécile Assez és Sr. Priscilla Celi Belgiumból – a magyarországi női szerze-
tesrendeket segítő program kapcsán – megismerik a Rendelő életét. Egészségügyi 
szolgáltatásunk segítésére Brüsszelben létrejön az „Amis de Kismaros” szervezet.

1997-től
Dr. Fejérdy Gábor a Katolikus Szeretetszolgálat Ipolytölgyesi Szent Erzsébet Otthoná-
ban rendszeresen végez ortopédiai gondozást a halmozottan sérült gyerekeknél.

1997
Létrejön a Testvér-forrás Egyesület. A közhasznú társadalmi szervezet szellemi-gya-
korlati tevékenységével elsősorban a Rendelőt támogatja. 

1998
A BH Alapítvány tevékenysége miatt kiemelten közhasznú.

1998-2000
A környék iskoláiban az EU Phare pályázati program lehetővé teszi az ortopéd szakor-
vosi szűrés kiterjesztését és a Sanity Sport® foglalkozások bevezetését Kismaroson. Ez 
az új program Budapesten, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolában 1991-től folyamato-
san működik.

2001. január 28.
Márika nővér befejezi földi szolgálatát, most már Odaátról más módon segít.
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2002. április 19.
A betegek folyamatosan növekvő száma miatt sürgetővé válik egy nagyobb, alkal-
masabb épület. Támogatóink segítségével megvásároljuk az üresen álló Béke Mo-
telt.

1992, 1993, 1995, 2002
Befogadási kérelmet nyújtunk be a TB (OEP)-hez. Kérésünket minden alkalommal 
elutasítják. 

2002. június 1.
Az egészségügyi szolgáltatás Kismarosi Ciszterci Orvosi Rendelő néven folytatja 
tevékenységét. 

2004. július 7.
A Kismarosi Önkormányzattal együttműködve megnyerjük az EU Phare integrált 
területfejlesztési pályázatot.

2005. augusztus 18.
Megkezdődnek az épület-felújítási munkálatok.

2006. április 22.
Az új rendelő ünnepélyes megnyitása.

2011
A Rendelő 20 éves évfordulója.



22

„Szüntelenül hálát adunk Istennek értetek.” 1Tessz 2,13
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Hittel kérjük az élet Forrását, 
hogy járja át aggodalmait és örömeit mindazoknak, 

akiket a sokszínű szeretet látható vagy láthatatlan szálaival 
Rendelőnk összeköt, 

új reményt, bátorságot és lendületet adva mindennapjaikhoz.
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