„Betegségem nehéz terhe
a lelkemet meg nem törte”
Doszkocs Zsuzsa
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Doszkocs Zsuzsa
Mélykúton született, Szentendrén töltötte
diákéveit és kezdet el dolgozni. De már több mint 18
éve
a
Szent
János
kórház
Baba
utcai
Légzésrehabilitációs osztályának lakója. Ide köti Őt
az a gépezet, amely az életet jelentő levegőt adagolja
tüdejébe, mivel olyan izomsorvadásban szenved,
amit az orvostudomány ma még nem tud gyógyítani.
Kilenc éves korában fedezték fel Zsuzsánál a bajt,
amikor csak ügyetlen kislánynak látszott. Ma már
nem tud egyedül felülni az ágyban és folyamatosan
orvosi kezelésre szorul Jelenleg csak a csuklóját
tudja mozgatni. A szörnyű kór csak a testét győzte le,
az akaraterejét és a lelkét még nem sikerült
kikezdenie.
Zsuzsa 20 éve kezdett rajzolni, amikor már nem
tudott mozogni. Rajzkrétával készítette első
alkotásait. Édesapja 70. születésnapjára lerajzolta
kedvenc kutyusát ezzel akart Apukájának örömet
szerezni. Minden képen nagyon pontosan adja vissza
a természetet és a valóságot. Betegsége ellenére
minden alkotásából árad a derű, a napfény és a
boldogság. Mélykút település díszpolgárává fogadta
12 évvel ezelőtt.
Doszkocs Zsuzsa az évek alatt több száz képet
festett kiállításaira nagy lelkesedéssel készül, és
optimistán néz a jövő elé. A festés és rajzolás mellett
másik hobbija a versírás. Verseit szeretteiről,
szülővárosáról, betegségéről, a bizakodásról, az
optimizmusról és a szerelemről írja.
Akaratereje és küzdeni tudása példa lehet sok
egészséges és beteg ember számára. Képei a
www.doszkocs-zsuzsa.hu honlapon tekinthetők meg.
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Szentendre Város Önkormányzata
és
a P’Art Mozi
tisztelettel meghívja Önt
és kedves hozzátartozóit, barátait
2017. augusztus 12-én (szombaton)
17 órai kezdettel

Doszkocs Zsuzsa, festőművész
„Örök barátságok” című
kiállításának megnyitójára
a P’ Art Moziba
A kiállítást megnyitja: Gombai Zsóka,
festménybecsüs
A művésznő pályafutását bemutatja:

Prof. Dr. Pénzes István a Szent János Kórház
Légzésrehabilitációs Osztály szakmai vezetője
Bevezetőt mond: Kocsi László, humánszervező
Közreműködik: Schmidt Ferenc énekes,

előadóművész
Végső Ildikó előadóművész
A kiállítás megtekinthető: 2017. szeptember 7-ig a P’ Art Ház
nyitva tartásának ideje alatt.(Hétköznap reggel 8- 22 óra,
hétvégén: 14-22-óra között)
Cím: 2000. Szentendre, Duna korzó 18.
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A kiállítás támogatói:
- Auchan Budakalász;
- Digital 2005 Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft.,
Szentendre;
- Honvédelmi Minisztérium;
- P’Art Mozi Szentendre;
- Riadel Tibor, Zádor Hús Kft.
- Szent János Kórház;
- Szentendre Város Önkormányzata.

