
Meghívó

Megköszönjük, ha részvételi szándékát,  
legkésőbb 2021. szeptember 29. szerdáig 

megírja a medius@mediusnet.hu címre, mert 
csak ezzel a regisztrációval lehet részt venni  

a konferencián!

A konferencia időpontjában érvényben lévő 
járványügyi szabályok betartását kérjük 

mindenkitől.

MEGJEGYZÉS:
Amennyiben a járványhelyzet miatt  

nem rendezhető meg tömeges részvétellel  
a konferencia, akkor online formában,  
az eredetileg tervezett időpontban és  

előadókkal kerül lebonyolításra!

Megértését és megtisztelő  
segítségét előre is köszönjük!



Kilencven éve halt meg a szentéletű szem
orvos, Dr. BatthyányStrattmann László 
herceg, aki a körmendi birtokán kór
házat létesített, ahol ingyen kezelte a 
szegényeket, sőt ellátta őket orvos
sággal, ruhával, pénzzel is. Távozá
sukkor egyegy vallásos kiadványt 
vagy legalább egy szentképre nyom
tatott imádságot adott a kezükbe, 
hogy figyelmeztesse őket: a testi gyó
gyulás mellett legalább olyan fontos a 
lelki egészség is. 

„HŰSÉGGEL ÉS SZERETETTEL”

Körmend Város Önkormányzata, a Körmend Múltja,  
Jelene és Jövője Közhasznú Alapítvány, valamint a Boldog 

Dr. Batthyány-Strattmann László Orvoskör Közhasznú 
Egyesület nevében tisztelettel meghívjuk Önt, a

„GYÓGYÍTSD MEG A TESTET, GYÓGYÍTSD MEG  
A LELKET!” CÍMMEL TARTANDÓ, BOLDOG  

DR. BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ ORVOSI 
MUNKÁSSÁGÁT MÉLTATÓ EMLÉKKONFERENCIÁRA.

IDŐPONT: 2021. október 9. (szombat)
HELYSZÍN: Körmend, Batthyány Örökségközpont (Kastély) 

és a Szent Erzsébet plébániatemplom

Az emlékkonferenciára szeretettel várjuk az érdeklődőket,  
Boldog Dr. BatthyányStrattmann László tisztelőit.

Megtisztelő lenne, ha elfogadná meghívásunkat!

Bebes István
polgármester

PROGRAM:
11.00-11.30 óra A résztvevők, a meghívott vendégek, előadók, valamint 
Boldog Dr. BatthyányStrattmann László megjelent leszármazottai, 
 továbbá a sajtó képviselői fogadása (közben fogadó büfé)

11.30 óra Ünnepi emlékkonferencia megnyitása, köszöntők, méltatások

11:32 óra Tisztelgő közös imádság

11:37 óra Bebes István, Körmend Város polgármesterének köszöntője

11:45 óra Magyarország Kormánya képviseletében V. Németh Zsolt, 
a kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos 
méltató köszöntője

12:00 óra Dr. Radó Gábor, a Szent István Kórház szemészeti osztá
lyának, osztályvezető szemész főorvosa, „Boldog Dr. Batthyány 
Strattmann László, az Orvos” című előadása

12:25 óra Móricz Péter történész, a Dr. BatthyányStrattmann László 
Múzeum vezetője, „Dr. Batthyány Strattmann László orvosi mun-
kássága a körmendi kastélyban” című előadása

12:40 óra Dr. Faigl Ilona Mária, belgyógyász, háziorvos, üzemorvos 
szakorvos, a Dr. Batthyány Strattmann László Orvoskör Közhasznú 
Egyesület elnöke, „Boldog László példaértékű életének forrása az 
Eucharisztiából fakad” című előadása

13:10 óra Ebédszünet, állófogadás formájú ebéd, a Kastély területén

14.15 óra Borsodi Erzsébet, „Látás nélkül hitben” című előadása

14:30 óra Dr. Korányi Katalin, a Semmelweis Egyetem Szemészeti   
Klinika szemész főorvosa, „Keresztény szemlélet az endocrin-
ophthalmopathia kezelésében” című előadása

14:50 óra Dr. Bátor György, a Szombathelyi Markusovszky Egye
temi Oktatókórház Szemészeti Osztályának, osztályvezető főorvosa, 
„Boldog Dr. Batthyány-Strattmann László gondolatai a mai orvo-
soknak” című előadása

15:05 óra Dr. Végh György Pál, az Országos Baleseti és Sürgősségi Inté
zet igazgató főorvos helyettese, általános és baleseti sebész, és Dr. Tomkó 
László nyugalmazott belgyógyász főorvos, „Dr. Batthyány Strattmann 
László a szegények hercege Budapestre látogat.” című előadásuk

15:30 óra Kávészünet és közben a Kastély-kiállítás megtekintése

16:30 óra Szentmise az Árpád-házi Szent Erzsébet templomban

Dr. BatthyányStrattmann Lászlót 2003. március 23án II. János Pál 
pápa boldoggá avatta. A boldoggá avatott szentéletű „szegények 
 orvosára” emlékezünk az emlékkonferenciával.


