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Juhász Gyula: Húsvétra
Egy régi húsvét fényénél borongott,
S vigasztalódott sok tûnt nemzedék,
Én dalt jövendõ húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!
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V. REGIONÁLIS SKILL ÁPOLÁSI NAP
SZAKMAI FÓRUM ÉS SKILL-LABOR BEMUTATÓ A BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZBAN
A címben foglalt esemény az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK), a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a Békés Megyei Központi Kórház (BMKK) együttmûködésében került megrendezésre 2019. április 5-én 10:00 órától a Réthy Pál Tagkórház Remenár Elek-termében. Amint arról a Házi
Hírmondó márciusi számában már hírt adtunk, intézetünkben a legkorszerûbb eszközökkel felszerelt
oktatókórházi skill-labor kerül kialakításra az EFOP4-2-2-16-2017-00001 pályázat segítségével. A labor
kockázatmentes, magas szintû gyakorlási lehetõséget
ad – többek közt – az ápolási feladatok szakterületén a régió egészségügyben dolgozó munkatársai számára. Ezzel régiónkban is megvalósul az egységes
egészségügyi készségfejlesztési oktatási program,
melynek célja a szimulációs skill képzés gyakorlatának általánossá tétele a hazai egyetemi orvosképzés,
valamint az egészségügyi szakdolgozói képzés teljes
spektrumában.
A program dr. Becsei László, a BMKK fõigazgató fõorvosának köszöntõjével kezdõdött, majd dr.
Boros Mihály, a SZTE ÁOK SMI Skills Központ tan-

székvezetõ egyetemi tanára mondott bevezetõt. Dr.
Horváth Kitti, a projekt szakmai vezetõje, az AEEK
munkatársa, a skill laborok fejlesztésére kiírt pályázatot mutatta be. Dr. Szikra Péter, a SZTE ÁOK SMI
Skills Központ egyetemi adjunktusa a skill-laborok
és központok feladatáról tartott elõadást. Balogh
Dénes, a SZTE ÁOK Klinikai Központ fõápolójaként
részletezte a skill-laborok klinikai gyakorlati oktatásban betöltött szerepét, mint új dimenziót az ápolóképzésben. Dr. Pápai Tibor (MH EK Honvédkórház)
a klinikai demonstrációs egységek a szakdolgozók
gyakorlati képzésében és foglalkoztatásában betöltött
helyét, szerepét ismertette.
Végül dr. Solti Árpád, a BMKK Skill Labor felelõse vázolta fel, a helyi képzési lehetõségeket és terveket Skill labor a Viharsarokban: lehetõségek és elsõ
lépések címû elõadásában.
Az elhangzott elõadásokból a résztvevõk tájékoztatást kaptak az ápolási feladatokat érintõ legmodernebb skill-képzés egészségügyben elfoglalt szerepérõl, jelentõségérõl, a projekt jelenlegi státuszáról,
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továbbá az intézetünkben kialakításra kerülõ skill
labor aktuális helyzetérõl, jövõbeli tervekrõl.
A szakmai nap érdekes színfoltja volt egy „éles”
bemutató, melyben a skill labor instruktorai demonstráltak alapszintû újraélesztést, annak lehetséges hibáira is felhívva a figyelmet. A jelenlévõk megtapasztalhatták, milyen fontos a gyakorlati oktatás,

melynek során a szakdolgozók kockázatmentesen
tehetik rutinná az akár életmentõ beavatkozások gyakorlatát.
A bemutató után a szakmai nap résztvevõi megtekintették a skill-labor helyiségeit, a vendéglátók a
kötetlen beszélgetések alatt pogácsával, üdítõvel kínálták a jelenlévõket.
S. Á
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MEGNYITÁSRA KERÜLT A BÉKÉS MEGYEI NEUROPATHIA CENTRUM
A Békés Megyei Központi Kórház (BMKK) Dr.
Réthy Pál Tagkórházában megkezdte mûködését az
ország 19. Neuropathia Centruma, a Békés Megyei
Neuropathia Centrum. A Centrum a Wörwag
Pharma Kft támogatásával jött létre. Az ünnepélyes
megnyitót és sajtótájékoztatót április 17-én 14:30-tól
a Remenár teremben tartották. Elsõként dr. Becsei
László fõigazgató fõorvos úr mondott beszédet, aki
méltatta a békés megyei diabetológiai betegellátásban korábban és jelenleg tevékenykedõ orvosok
munkáját, és megköszönte a Wörwag Pharma Kft.
támogatását. Fõigazgató Úr köszöntõje után dr.
Kempler Péter Professzor Úr, a Magyar Diabetes Társaság elnöke tartott rövid elõadást Súlyos szövõdmény-e a neuropathia? címmel. Az elõadásban Professzor Úr szemléletesen mutatta be a diabeteses
polyneuropathia tüneteit, jelentõségét és diagnosztikáját. A sensoros, motoros és vegetatív idegrostok
károsodását eredményezõ neuropathia a diabetes
microvascularis szövõdményei közé tartozik. A
neuropathia szubjektív panaszok (érzészavar, fájdalom, alvászavar stb.) mellett végtagi deformitáshoz,
talpi fekélyek kialakulásához vezethet, növeli a
végtagamputációk és a mortalitás kockázatát, ezért
fontos a kórkép korai felismerése, kezelése, a betegek megfelelõ edukációja. Az elõadás után a
Neuropathia Centrum vezetõje, a BMKK, dr. Réthy
Pál Tagkórház 3. Belgyógyászat, 1. Endokrinológia
osztályvezetõ fõorvosa foglalta össze a Centrum feladatait. A békéscsabai Diabetológia Szakrendelésen
körülbelül 4.400 cukorbeteget gondoznak, ami évi
13.000 vizit keretében valósul meg. Az ambuláns betegellátást aktuálisan 5 endokrinológus szakorvos, 2
szakorvosjelölt, két ápoló (köztük egy podiáter), és

egy adminisztrátor végzi. A cukorbetegek neuropathia irányú lábvizsgálata az elmúlt tíz évben a
szakrendelés részét képezõ Diabetes Láb Ambulancián történt. A lábvizsgálatok száma az ambulancián az elmúlt 3 években megnégyszerezõdött, 2018ban már több mint 400 vizsgálat történt. Az új
Neuropathia Centrum fejlett diagnosztikus eszközparkja lehetõvé teszi a polyneuropathia eddiginél
koraibb stádiumban történõ felismerését, a korai felismerés és az idõben megkezdett kezelés pedig csökkentheti a súlyosabb szövõdmények kialakulásának
kockázatát. A centrum célja a vizsgálatszám folyamatos növelése, ezen keresztül pedig a betegek életminõségének, kilátásainak javítása. A továbbiakban
beszédet mondott a Wörwag Pharma Kft. marketing
menedzsere, dr. Daczi Judit is, aki bemutatta a magyarországi neuropathia centrumok történetét, és
üdvözölte az új békéscsabai Centrum megnyitását.
Végezetül dr. Kádár Éva, a Wörwag Pharma Kft. ügyvezetõ igazgatója átadta a Centrum részére a QSense készüléket és egy diagnosztikus csomagot. A
közel ötmillió forint értékû Q-Sesne készülék a
sensoros idegrostok korai károsodásának kimutatására szolgál, az eszközzel végezhetõ, jól reprodukálható vizsgálat a meleg- és hidegérzet károsodását
képes bizonyítani. A Békés Megyei Neuropathia
Centrum a dr. Réthy Pál Tagkórház Belgyógyászati
Tömbjének 516. rendelõjében péntekenként 12:0016.00 között várja a betegeket telefonos elõjegyzést
követõen.

Kempler Péter Professzor úr és az 1. Endokrinológia
fõnõvére és orvosai

Dr. Kádár Éva és Dr. Taybani Zoltán
(középen a Q-sense készülék).

Dr. Taybani Zoltán
BMKK, Dr. Réthy Pál Tagkórház
3. Belgyógyászat, 1. Endokrinológia
osztályvezetõ fõorvos
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KÓRHÁZ A KÓRHÁZBAN
VÉGRE EGY HELYEN A SZÜLÉSZET ÉS A GYERMEKOSZTÁLY
Nem túlzás évtizedesnek nevezni azt a várakozást, amely megelõzte a nagy eseményt, hiszen közel húsz évvel ezelõtt, az akkor még Békés Megyei
Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza 2000-2004
közötti idõszakát összefoglaló Kórházi Jelentés-ben
dr. Sípos Péter, a Gyermekosztály akkori vezetõ fõorvosa így kezdte az osztály történetét: „Remélem,
hogy egyszer úgy kezdhetjük az évkönyvekben (annalesekben) a gyermekosztály történetét, hogy meghallgatásra talált kívánságunk és új épületbe költözhetünk
az anyaintézet területén belül.” Ez a nyilvánvalóan jogos és ésszerû kívánság azonban a következõ öt évet
átfogó – 2010-ben megjelent – Kórházi Jelentés-be is
kívánságként került be. A megyei kórház központi
telephelyétõl több kilométer távolságban évtizedeken
át mûködõ gyermekosztálynak további tíz évet kellett várnia, hogy valósággá váljon kívánságuk.
A Gyermekosztály valójában maga is önálló kis
kórháznak tekinthetõ, hiszen számos szakterületen:
kora- és újszülött, csecsemõ- és kisded, gyermek, fertõzõ, intenzív részlegen és a perinatális intenzív centrumban, pulmonológiai, neurológiai, gasztroenterológiai, bõrgyógyászati, diabetológiai, kardiológiai és egyéb szakrendeléseken folyik a gyógyító tevékenység.

Rövid – „mindössze” 120 éves – történeti visszatekintés
1899. október 30-án Gyulán, a Szent István út 36.
szám alatt – karitatív tevékenység eredményeként –
mindössze néhány ággyal megnyílt Magyarország
második gyermekmegmentõ intézménye, az EllaMenhely, amely 1903-ban állami tulajdonba került,
így megalakult a Gyulai Magyar Királyi Állami Gyermekmenhely. Igazgató-fõorvosa dr. Széll Imre lett,
aki 1935-ben történt nyugdíjba vonulásáig, 32 éven
át szolgálta a rászoruló gyermekek ügyét. Áldásos
tevékenységét 1927-ben a kormányzó a magyar királyi
egészségügyi fõtanácsosi címmel ismerte el.
Az évek során egyre szûkösebbé váló elsõ menhely halaszthatatlanná tette egy új intézet nyitását.
Erre került sor 1923. július 7-én, amikor is beköltözhetõvé vált a 100 ágyra tervezett új épület a máig
Gyermekosztályként funkcionáló intézményben.
Nevét 1950-ben Gyulai Gyermekvédõ Intézetre változtatták, 1953-tól Békés Megyei Tanács Gyermekkórháza lett, végül 1969. január 1-jétõl a Megyei Kórház Gyermekosztályaként mûködött egy fél évszázadon át.
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2019. április 12-én végül valóra vált a fentebb idézett kívánság: az immár Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórházának gyermekosztálya
helyet kapott az anyaintézményben, melynek legnagyobb hozadéka, hogy a szülészeti osztály közelsége jelentõsen megkönnyíti az újszülöttek, koraszülöttek korszerû ellátásának biztosítását.
Dr. Kövesdi József, a BMKK Pándy Kálmán Tagkórház Gyermekosztályának osztályvezetõ fõorvosa
az alábbiak szerint emlékszik vissza a beköltözés heroikus pillanataira:
Sokat vártunk rá, de egyszer mégiscsak eljött a
költözés ideje.
Márciusban felgyorsultak az események, kiderült,
hogy már áprilisban el kell foglalnunk az új helyünket.
Egy család új lakásba való költözése is embert
próbáló dolog. Nekünk azonban egy 67 ágyas osztályt
kellett áthelyezni úgy, hogy közben egy napra sem zárhattunk be teljesen.
A koraszülött intenzív osztály és a fertõzõ osztály
folyamatosan mûködött, a többi részleg is csak napokat kapott a rendezkedésre.
Április elején kezdtük az anyagok, eszközök összepakolását, majd 8-ától a mûszerek, inkubátorok átszállítását, hogy be lehessen rendezni a fertõzõ osztályt
és a PIC-et.
Mindeközben a régi helyen még folyt a betegellátás.

7
Április 12-én reggel szerettük volna elkezdeni a végleges átköltözést, de a PIC negatív bakteriológiai lelete csak 12:30-kor jött meg. A mentõszolgálat, a Szegedi SZUÉSZ és a kórház szállítási szolgálata professzionális segítségével az osztály orvosai és szakdolgozói
15:40-re az összes koraszülöttet, az intenzív osztályon
kezelt lélegeztetett kislányt és a nem hazaadható gyermekeket átszállították az új helyünkre.

A Gyermekosztály a Kárpát u. 11. szám alatt ekkor végleg bezárt.
2019. április 12-én 16 órától már a Semmelweis
u. 1. alatt kezdtük meg az aznapi ügyeletet.
A berendezkedésre 18-áig volt idõ, a húsvéti ünnepeket már teljes kapacitással kellett elkezdenünk
április 19-én.
Fõnõvérünk, szakdolgozóink, orvosaink, de a takarítók, sofõrök, mûszakiak, parkosok emberfeletti
munkát végeztek. Lift nélkül pakoltak sok-sok teherautónyi anyagot, mûszert.
Köszönet mindenkinek!!
Fõorvos Úr szavaira visszautalva: a család új lakásba költözött. Nem illik zavarni a beköltözés, akklimatizálódás idején, az új hely megismerésének, belakásának napjaiban. Amint ez megtörténik, meglátogatjuk õket, hogy bemutathassák új otthonukat.

Fotók: Márton Gabriella

T. Á.

Kárpát u. 11. – amely 1923 óta fogadta be kis lakóit
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PÉLDA EMBERSÉGBÕL
CIVIL VÉRADÁS A PÁNDY TAGKÓRHÁZBAN
Dr. Rus-Gal Gabriela, a Pándy Kálmán Tagkórház Vérellátó Állomásának vezetõje az alábbi gondolatokat fûzte a felhíváshoz:
2019. április 9-én indul az elsõ Civil véradás!
Azt gondolom, hogy a civil szervezet egy eszköz, a
lényeg mindig a tenni akarás, egy adott célért, egy adott
A Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsoközösségért. Mindig példa az, amit a közösségért tesz
latokért Felelõs Helyettes Államtitkársága az Országos
egy civil szervezet. Példa, ami által többen csatlakozVérellátó Szolgálattal, illetve a fõvárosi és a megyei
nak a szervezethez annak elõre viteléért, példa a céCivil Információs Centrumokkal kölok fontosságáért.
zösen 2019. április 9-11. között megPélda az is, amivel Önökhöz és
szervezi az elsõ Civil véradást. A renszervezetük tagjaihoz fordulunk.
dezvény fõvédnöke Herczegh Anita, a
Méghozzá a legnagyobb, emberségbõl
köztársasági elnök felesége, míg védpélda. Segíteni azon, akit nem lánöke Prof. Dr. Horváth Ildikó egésztunk, nem ismerünk, és tenni ezt úgy,
ségügyért felelõs államtitkár.
hogy a segítségért kiáltótól, az Õ „köA Civil Véradás központi renszönöm”-jét sem hallhatjuk.
dezvénye 2019. április 9-én, SzolnoA nemes szándékú kezdemékon kerül megrendezésre, ahol Prof. http://kkando.hu/images/news/
nyezés idén még mérsékelt visszDr. Horváth Ildikó egészségügyért fe- 28308986_1762280580488782_1325413689_n.png
hangra talált, de a felhívást közzélelõs államtitkár (Emberi Erõforrástevõk és a véradásnak otthont adók
ok
Minisztériuma),
Szalay szándéka, hogy újra és újra felhívBobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatoják a lakosság figyelmét az önzetlen segítségnyújtáskért felelõs helyettes államtitkár (Miniszterelnökség),
nak erre a módjára, a következõ mottóval:
Szalay Ferenc polgármester (Szolnok Megyei Jogú Város), illetve Kékkõiné Nagy Éva kommunikációs igazA legjobb idõpont: MOST!
gató (Országos Vérellátó Szolgálat) köszöntik a véradókat. A nyitó rendezvény 12 órakor kezdõdik a JászNagykun-Szolnok megyei Civil Információs Centrumnál (5000 Szolnok, Baross utca 56. Nagyterem), a szolnoki helyszínen 9 órától 18 óráig van lehetõség vért
adni.

A Civil Információs Portál (http://civil.info.hu)
áprilisban az alábbi hírt tette közzé:

A gyulai Vérellátó Állomás – Kiss Tamásné önkormányzati képviselõ támogatásával – az országos
civil véradási akcióhoz csatlakozva 2019. április 18án szervezett civil véradást az alábbi felhívással:
Kérem, közösen mutassunk példát, segítsünk önként a bajba jutottaknak! Jöjjenek el, legyenek olyan
bátrak, mint saját ügyük, céljuk elõre vitelében, hiszen
a baj mindenhol, mindenkit elérhet. A „köszönöm”
érzését nem tudjuk átadni, de megpróbáljuk a következõkkel kifejezni:
Az Országos Vérellátó Szolgálat ajándéka:
– 500 Ft-os Erzsébet utalvány
– ½ liter ásványvíz
– Moments ostya szelet
– Mórahalmi élményfürdõ belépõ
– Egyedi toll vagy napszemüveg
– a 18 éves elsõ véradóknak hátizsák

(Forrás: MTI)

A virág illata nem szállhat a széllel szemben,
még a szantálfáé, az oleanderé vagy a jázminé sem.
De a jótett ereje a széllel szemben
is eljut a világ végéig.
(Buddha tanítás)
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KÉT PÁNT A HOMLOKÁN
BESZÉLGETÉS SZTOJKA EDINÁVAL, AZ ARANYPÁNT-DÍJAS ÁPOLÓNÕVEL
ÉS PAKAI TÍMEÁVAL, A BMKK HOSPICE OSZTÁLYÁNAK FÕNÕVÉRÉVEL
Edina végtelenül öntudatos. Hangosan és határozottan beszél. Tudja, mit akar. Roma és magyar kultúra keveredik benne, ami számára gyakran konfliktus forrása. Hárman ülünk a Hospice osztály társalgójában, az asztalon csodaszép hímzett terítõ, az ablakban egyik félig lebénult betegük által készített figurák. Az Élet sok apró megnyilvánulása, a hely
paradoxona.
Edinából egészséges büszkeség árad, ahogy beszél:
– Szeretném, ha ez a díj üzenet lenne valamennyi
roma számára: minden lehetséges, ha vannak okos,
értelmes céljaik. Persze ehhez kellenek olyanok, akik
elõítéletek nélkül bíznak bennük és lehetõséget adnak
nekik, hogy bizonyíthassanak.
Nem sokan vállalják fel ezt a felelõsséget. Edinának már pályája kezdetén szerencséje volt, mert
találkozott egy ilyen emberrel. Így emlékszik vissza:
Kislány korom óta – egy nagyon pozitív kórházi
élmény kapcsán – ápolónõnek készültem. Ezért huszonegy évesen – az esélytelenek bátorságával és 8 általánossal – besétáltam a kórház kapuján. Munkát
kellett találnom, mert a saját életemen kívül a kisfiamért is felelõs voltam. A Hospice osztályon éppen gazdasági nõvért kerestek. Ezzel a végzettséggel nem is lehettem volna más, tehát elvállaltam, de pontosan tudtam, hogy ápolónõ akarok lenni. És az is lettem! Persze ehhez Timi is kellett!
Timi, azaz Pakai Tímea, a Hospice osztály fõnõvére. Õ a másik beszélgetõtársam az asztalnál.
Timi: Amikor Edinát felvettük az osztályunkra
gazdasági nõvérnek, hamar kiderült, hogy nem szereti
ezt a munkát. Látszott rajta. Amikor ismertettem vele
a feladatait, az elsõ kérdése az volt, hogy munka után
bemehet-e a betegekhez – beszélgetni velük, megitatni
õket? Jól jött a felajánlott segítség, belementem az alkuba. Nem kellett sok idõ, hogy lássam: az Isten is
ápolónõnek teremtette! Az empátián kívül hatalmas
volt az elszántsága, hogy „hivatásosként” is foglalkozhasson a betegekkel. Elindult hát a tanulás útján.
Edina: Úgy éreztem, abban a kapuban állok,
amin be szeretnék menni, de még nem engednek tovább. Ehhez tanulnom kell! Elõbb segédápolói státuszt kaptam, majd jelentkeztem egy kétéves OKJ-s –
önköltséges! – ápolói asszisztensi képzésre. Önerõbõl.
Az osztály azzal támogatott, hogy a beosztással lehetõvé tették a tanulásomat. A kórház egy önkormányzati lakással segítette az életünket. A kórházi munka
mellett máshol is dolgoznom kellett, mert egyedülálló
anyaként nem tudtam kijönni a segédápolói fizetésbõl.
Minden munkát elvállaltam, hogy ki tudjam fizetni a

tandíjamat. Sikerült! Ápolási asszisztensként aztán
újra azt éreztem, hogy ez nem elég, tovább kell tanulnom, hogy még képzettebb lehessek a hivatásomban.
Ehhez azonban elõbb érettségit kellett szereznem. Az
újabb cél rengeteg nehézséget gördített elém. Munka,
tanulás, anyaság... közben költözés egyik albérletbõl
a másikba, mert a fiam egyre nagyobb, a parányi garzon meg egyre kisebb lett kettõnknek. Roma, egyedülálló anyaként ez is nehezebben ment, mint másoknak.
A gimnázium is önköltséges volt, így aztán tankönyvre már nem futotta. A padtársam könyvébõl másoltam le az aznapi anyagot, amit néha a lépcsõházban
tanultam meg, két költözés között. De ez is sikerült! A
két önköltséges képzés rengeteg áldozata végül meghozta gyümölcsét: a Szent István Egyetem Diplomás Ápoló szakát már államilag támogatottként végeztem el!
A kórház pedig abban támogatott, hogy diplomás ápolóként is a Hospice osztályon maradhattam, bár ezt
a fõnõvérnek külön meg kellett indokolnia.
Timi: Egy hospice osztályon a minimumfeltétel:
egy diplomás ápoló, nyolc szakápoló és a többi segédápoló. Nálunk van két diplomás ápoló, egy segédápoló – aki szintén tanul – és az összes többi szakápoló. Mindenki minden feladatot el tud látni és úgy
gondolom, minél magasabban képzett, annál magasabb szinten tudja végezni ezeket a feladatokat. Nem
csak Edinát támogatom, hanem mindenkit, aki fejlõdni akar.
Azt hiszem, ez a vezetõi mentalitás is benne van
abban az elismerésben, melyet Pakai Tímea 2018.
május 10-én vehetett át Egerben a Magyar HospicePalliatív Egyesület XIII. országos konferenciáján. A
Polcz Alaine emléklap a haldoklókkal foglalkozók
legmagasabb hospice szakmai kitüntetése. Az esemény és az elismerés részletei a Házi Hírmondó
2018. májusi számában olvashatók.
Edina: Nekünk, romáknak a végtelen szabadságvágy az örökségünk. Nehezen tanuljuk meg és fogadjuk el a szabályokat. Ma már a fiam szól rám, ha rossz
helyen parkolok! – ez a legnagyobb visszaigazolás számomra, hogy talán mégis jól neveltem, és hogy a szabályok romaként is megtanulhatók. Hét éves voltam,
amikor a szüleim elváltak. Mindketten új családot alapítottak, mindkét helyen születtek testvéreim, akik minden támogatást megkaptak ahhoz, hogy tanulhassanak – és tanultak is. Én egyik családba sem tartoztam igazán, nekem hiányoztak a biztató szavak. Nem
hitték, hogy én is meg tudom csinálni, amit a testvéreim. Ezért kezembe kellett vennem a saját sorsomat.
Tudatosan kerestem az olyan társaságot, amely „fel-
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ismerésre méltónak tartották. Úgy tûnik, a díj idén
is jó helyre került. De hogyan is indult a történet?
Timi: Egy közösségi oldalon találtam rá a hírre,
hogy hétköznapi roma hõsöket keresnek. Eldöntöttem,
hogy benevezem Edinát. Ehhez ajánló levelet kellett írnom, hogy miért javasolom a munkatársamat erre a
kitüntetõ címre. Megírtam, elküldtem, olyan gyorsan történt az egész, hogy Edinával nem beszélhettünk róla túl
sokat. Több száz jelölt – mûvészek, tudósok, mérnökök, vállalkozók, pedagógusok – között nem is igazán
vettük komolyan, hogy sikerülhet. Aztán érkezett a telefonhívás, hogy több civil szervezet döntése alapján Edina benn van az elsõ tízben, ezzel meghívást kapott –
ajánlójával és családjával együtt – a díjátadó ünnepségre. A program részeként minden jelöltrõl egy rövid filmen mondta el a felterjesztõ, hogy miért nevezte be jelöltjét. Ha jól emlékszem, én voltam az egyetlen nem
roma felterjesztõ, mégis otthonosan éreztem magam köztük. És amikor kihirdették a végeredményt, végtelenül
megható volt, hogy a szavazatok nagy többségét elnyert
gyõztes hétköznapi roma hõsnek, Sztojka Edinának egy
emberként tapsolt õszinte örömmel az összes jelölt, felterjesztõ, családtag – mindenki!
Hogy hõsnek érzi-e magát Edina? Azt mondja, nem,
sokkal inkább hídnak, ami összeköti a roma és a magyar
kultúrát. Próbálja megértetni a magyarokkal a roma hagyományokat, hogy könnyebb legyen elfogadni azokat.

felé húz”. Szükségem volt egy hiteles emberre, aki példát mutat nekem. Ez volt Timi – és most is az! Egész
eddigi életemben azt éreztem, hogy külsõ segítség nélkül nem sikerülhet elérni a kitûzött célt. Nekem szerencsém volt, hogy megtaláltam ezt a segítséget.
Nevezhetjük ezt sikertörténetnek, de elmondva
sokkal egyszerûbbnek hangzik, mint ahogy a valóságban történt. Edinának – származása miatt – mindig
többet kellett letenni az asztalra, bizonyítani, hogy
méltó a megszerzett jogaira. Egyedül talán nem is sikerült volna. Kellett hozzá egy olyan támogató közösség, mint a kórház, amely befogadta. És kellett
hozzá a kisfia, aki erõt adott neki, amikor sorsuk legnehezebb szakaszát élték. A kisfia, aki ma már rendõr, mert látva édesanyja példáját, õ is kitûzött egy
célt, és ment, amíg el nem érte.

„Vallom és vállalom, hogy homlokomon két
aranypánt van: az egyik a cigány kultúra a másik
a magyarságom. Egyikrõl sem óhajtok lemondani.”
Kovács József Hontalan, a mohácsi roma költõ
sokat idézett gondolata köszön vissza a Roma Sajtóközpont 2015-ben alapított közéleti díján. 2019-ben
ötödik alkalommal adták át az Aranypánt-díjat a
Nemzetközi Roma Napon – április nyolcadikán –
annak a hétköznapi roma hõsnek, aki munkájával,
életével megbecsülést szerzett környezetében, így el-
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Timi: Edina tényleg híd köztünk. Hiteles az osztályon, hallgatnak rá a romák, akiknek az összetartása példa értékû. A magyar hozzátartozókat néha nehéz felkutatni, a romáknál azonban természetes, hogy
mindenki ott van a beteg, vagy a halott mellett. És ha
megértjük és elfogadjuk a gyászukban tanúsított viselkedésüket, ezzel esélyt adunk nekik és magunknak is
arra, hogy õk is elfogadják a mi kéréseinket. A kölcsönös megértés, elfogadás a záloga annak, hogy valamennyi betegünk érdekeit érvényesíteni tudjuk.
Edina fõiskolai szakdolgozatának témája a haldoklók családtagjainak gyásza, annak segítése. Timi
szerint olyan jól sikerült, hogy a tanatológia országos szaklapja is érdeklõdik iránta. 2020-ban Gyulán
kerül megrendezésre a Magyar Hospice-Palliatív
Egyesület 14. országos konferenciája, ahol Edina elõadja szakdolgozatából készített elõadását.
Ahogy a kezdetekkor, Edinának ma is vannak
céljai. Mindennapi munkája során gyakran tapasztalja meg, hogy betegeik különbözõ környezetbõl kerülnek osztályukra. Van, akit állandóan körülvesznek
a családtagok, míg másokat magányosan sorsukra
hagynak. Ezeknek a magányos sorsú betegeknek a
napjait szeretné megszépíteni. Szeretne a Gyulai
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Hospice Alapítvány kuratóriumának tagja lenni, így
hivatalos keretet adni annak a gyûjtésnek, melyet a
daganatos betegek javára indít. Elmondta: az Aranypánt díjnak azért is örül, mert ez hitelt ad tevékenységének, nem csak az ápolásban, de a karitatív szolgálatban is.
Gazdasági nõvér, segédápoló, ápolási asszisztens,
diplomás ápoló: szép ívû pálya! Különösen annak, aki
olyan messzirõl indul, mint Edina. Õ végigjárta a
„létra” valamennyi fokát. Elszántsággal, kitartással,
áldozatokkal, hittel, kõkeményen. Mindezt egyedül
– vagyis gyakran így érezte. Valójában sokan segítették az útján: Timi, aki bízott benne, a kórház vezetése, akik bíztak Timiben, és a legfontosabb: a betegek, akik nap mint nap bíznak Edinában és megerõsítik õt abban, hogy jó úton jár.
Sokszintû bizalomból szõtt aranypánt. Ott ragyog a homlokán, rajta az üzenet: Higgy magadban
és a céljaidban, s akkor minden lehetséges!
„Tedd azt, amiben hiszel, és higgy abban, amit teszel. Minden más csak erõ- és idõpocsékolás.”
Edina talán sosem olvasta ezt a Maharaj
Nisargadatta-idézetet. Egyszerûen csak eszerint él.
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EGÉSZSÉGEDRE!
BARANGOLÁS ERDÉLYORSZÁGBAN
A teljesség igénye nélkül, néhány gondolat a délerdélyi körutunkról, hiszen a teljesség azok birtokában van, akik megélték OTT ezt a néhány napot.
Kezdtük utunkat Aradon, a „magyar Golgota
városában, a Vértanúk emlékmûvét megtekintve, ami
nem eredeti helyén, hanem a Tûztorony elõtt, a 2004.
évi felállított formában látható. Ezt követte egy kis
testmozgás a Solymosi vár kilátójához, csodálatos
nyári napsütésben, libasorban „hápogva”. Megérte!
Lenyûgözõ volt a látvány. A nap még magasan járt
az égen, amikor megérkeztünk a monumentális Mária-zarándokhelyre, mely Máriaradnán volt. A leégett templomot felújították, majd 1756-ban kolostort építettek mellé. Az elsõ nap tervezett programja itt véget ért volna, de másként gondoltuk. „Ejszen”
meghódítjuk még Déva várát. és már indultunk is
(immáron felvonóval). Tartalmas napunkat finom töltött káposzta vacsorával zártuk Csernakeresztúron.
Ettõl azután jót lehetett aludni.
Üdén, frissen, kipihenten, másnap folytattuk
utunkat Nagyszeben városba, ami 2007-ben Luxemburg mellett Európa kulturális fõvárosa lett. Megtekintettük a Kispiac, Nagypiac gyönyörû épületeit,
szép rendezett, élettel teli
utcáit. Tovább haladva
Kerc 13. században épült
cisztercita templomát csodálhattuk meg, majd a
Gelencei „2 éjszakás kalandunk” helyére érkeztünk.
Másnap, a „bio” reggelit követõen, (orda, házi
vaj, áfonya lekvár stb.) is-

mét útnak indultunk, NAGY bajszú, NAGY tudású,
NAGY MAGYAR idegenvezetõnkkel, a Dél-Kárpátok vonulatában található Sinaiánra. ahol megnézhettük az I. Károly román király által építtetett és 1883ban felavatott gyönyörû Peles-kastélyt, továbbá a
Tölcsvári várkastélyt, majd „kövér”1 órás látogatást
tettünk Brassó belvárosában. Útra keltünk ismét és
Prázsmár felé fordítottuk tekintetünket, ahol az erõdtemplomot láthattuk meg. El is repült a körutunk
harmadik napja. Szállásadóink zenés-táncos esttel
leptek meg, no és székely viccekbõl sem volt hiány.
Este már nem kellett ringatni bennünket…
Gelencén, mindjárt a reggeli után, a bõröndök
a buszba kerültek, mi pedig megnéztük a falu Árpád kori erõd templomát, ahol Juliska néni (a kendõs parasztruhás asszony) – lézeres mutatópálcát
használva! – részletes információkkal örvendeztetett
meg. Útban a Gyimesek zárt világába, megálltunk a
Csíksomlyói kegytemplomnál, majd a gyimesbükki
nyugalmazott iskolaigazgató kalauzolt el bennünket
az 1000 éves határ õrházához, a Rákóczi várhoz ahol
a hely szellemét nem lehet leírni, csak érezni. Vendéglátónk a Deáky panzióban igen szívhez szólóan ecsetelte elszántságát a zarándokhely gondozásában, a csángók
kultúrájának, népviseletének, zenéjének táncának
megõrzésében.
Nagyszerû délután volt,
amihez a túrós puliszka is
hozzájárult a szellemi
táplálék mellett. Székelyszentléleken már isme-
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rõsként üdvözöltek minket, hiszen az elmúlt évben
is jártunk a „Becsali panzióban”.
Ma kicsit borongós. No nem a hangulat, hanem
az idõjárás. Sebaj! „Aki a felhõket nézi, a dolgát nem
végzi” – mondja a közmondás –, de azok nem mi vagyunk! Így történt, hogy esõmentesen gyönyörködhettünk Szovátán a Medve-tó és környékében, valamint a Parajdi sóbányában sem esett az esõ. A
korondi kirakodó vásárosok is nagyon megörültek
nekünk, hiszen sokan nem mustrálgatták a portékát
a szakadó esõben. Mi azonban beszereztük a vaslábast, a cserépedényt, no meg az áfonyalekvárt.
Másnap a Dél-Kárpátok északi oldalán, az Olt
völgyében haladva, súlyos fekete felhõk kúsztak az
égen. Távolabb a napot véltük látni, amint a
Transzfogarasi hegyek felõl hívogat minket. Kabinos
felvonóval fölfelé tartva, rácsodálkozhattunk a Bilea
vízesésre, majd megérkeztünk májusi hógolyózásunk
helyszínére, 2000m-nél is nagyobb magasságra, ahol
a Bilea-tó fagyos látványa várt.
Visszatérve a tavaszba, a Sibiel nevû falu felé vettük az irányt, ahol a faluturizmussal foglalkozó emberek évtizedek
óta szeretettel várják az odalátogatókat. Népviseletbe
öltözött házigazdák, gyönyörûen
terített asztalok
várták a „fáradt
vándorokat”. A finom vacsorát követõen, megtudhattuk, hogy hogyan élnek a helyiek, akik leginkább
pásztorkodással
foglalkoznak, és
egy igazi pásztorember a pásztor-
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sípjain egy kis zenei ízelítõt adott a
pásztoréletrõl. Kiváló szálláshely
várt minket, ahol
barátságos román
emberek társaságában lehettünk.
Ma
nem
annyira akaródzott
felkelni, pedig a
kakas kukorékolt
már. Talán azért is
mert el akart köszönni tõlünk?
Utunkat Gyula
felé vettük, de
közben Vajdahunyad várát nem hagyhattuk ki!
1409-ben épült a mai vár elõdje, amit utoljára
1787-ben használtak katonai célra. 1956 óta folyamatos helyreállítási munkák zajlanak a várban. No de
mi az összefüggés a budapesti Vajdahunyad várával?
Az ún. Vajdahunyad vára, elõbb fából épült föl a budapesti Városligetben, majd a nagy siker miatt 1908ig kõbõl újraépítették. Ezáltal is érezhetjük a „kézfogás” erejét.
Elérkezett az idegenvezetõnktõl való elköszönés
ideje és a haza vezetõ utazásunk megkezdése. A 7
napos feltöltõdés igazán jól esett, mindenki elégedetten élményekben meggazdagodva, egészségben érkezett meg szeretett városunkba, Gyulára!
Köszönjük a szervezõknek és az õket segítõknek, hogy ez az út megvalósulhatott!
Gróza Anna
dietetikus, rendelõintézeti vezetõ asszisztens
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház
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LAPOZGATÓ
KÉT LEGFONTOSABB KINCSÜNK ÜNNEPE ÁPRILISBAN
Április 7. – az Egészség Világnapja
1948. április 7-én az ENSZ szakosított intézményeként megkezdte mûködését az Egészségügyi Világszervezet (WHO). Erre az eseményre emlékezünk az EGÉSZSÉG VILÁGNAPJÁN. A világszervezet célja a nemzetközi egészségügyi munka irányítása és összehangolása.
Az egyetemes egészségügyi hozzáférés azt jelenti, hogy mindenki hozzáfér a minõségi ellátásokhoz,
ott és akkor, amikor szüksége van rá.
A hozzáférés – anélkül, hogy ez pénzügyi nehézségeket vonna maga után – alapvetõ emberi jog, amelyért a WHO a megalapítása óta, immár 70 éve küzd
a tagállamaival együttmûködve.
A WHO Európai Régiójában tapasztalt jelentõs
elõrelépés ellenére még a legfejlettebb országok sem
tudták megakadályozni azt, hogy a saját zsebbõl finanszírozott egészségügyi kiadások ne okozzanak
anyagi nehézségeket az emberek számára. A legnagyobb teher a szegénységben élõkre és a kiszolgáltatott csoportokra hárul.
Elfogadhatatlan napjainkban, hogy bárki – legyen
az nyugdíjas, gyermekét egyedül nevelõ szülõ, munkanélküli, vagy bárki a szomszédból – szegénységbe
kényszerüljön amiatt, mert finanszíroznia kell a számára szükséges egészségügyi kezelést. Senkinek sem
szabadna választás elé kényszerülnie, hogy a gyógyszerét vásárolja meg, vagy az élelmiszert, amit az asztalra tesz, vagy a lakbért fizesse ki.
Európában erõs történelmi hagyománya van annak a megközelítésnek, miszerint az egészséghez
mindenkinek joga van, egyenlõ hozzáférési lehetõséggel. Ezek egészségügyi rendszereink szempontjából
meghatározó értékek.
A Fenntartható Fejlõdésrõl szóló Agenda 2030
globális céljául tûzte ki az “egyetemes egészségügyi
hozzáférést, beleértve a költségteher elleni védelmet,
a mindenki számára elérhetõ minõségi alapvetõ
egészségügyi szolgáltatásokat, valamint a biztonságos, hatásos, minõségi és megfizethetõ alapvetõ
gyógyszereket, illetve védõoltásokat”. Idén a WHO
és tagországai elkötelezték magukat egy ambíciózus
ötéves terv mellett, hogy az egyetemes egészségügyi
hozzáférés elérésének folyamatát felgyorsítsák.
Nem csupán azokra a jelentõs eredményekre kell
visszagondolnunk, amelyeket az egészség terén eddig elértünk – például a gyermekkori betegségek elleni rutin védõoltásokra, a jelentõs fejlõdésen keresztülment csecsemõ-, szülészeti és nõgyógyászati ellá-

tásokra, az egészséges környezetre fordított erõfeszítésekre, az egészséget fenyegetõ veszélyektõl való
védelemre, és a dohányzás megfékezését támogató
erõs jogi szabályozásra –, hanem újra el kell kötelezõdnünk a mindenki számára elérhetõ egészség mint
legalapvetõbb cél elérése mellett.
1978-ban a nemzetek vezetõi elkötelezõdésüket fejezték ki amellett, hogy az egészségügyi alapellátáson keresztül mindenki számára elérhetõvé
tegyék az egészségi állapot javítását vagy megõrzését. A Nyilatkozat alappillérei – egyetemes hozzáférés, méltányosság az egészségügyi ellátás terén, interszektorális együttmûködés és közösségi
részvétel – napjainkban fontosabbak, mint valaha,
és nekünk maradéktalanul be kell fejeznünk az elkezdett munkát.
Különösen a pénzügyi nehézségeket okozó saját
zsebbõl finanszírozott egészségügyi kiadások csökkentése kapcsán van szükség nagyobb állami finanszírozásra és gondosan megtervezett szakpolitikákra, melyek középpontjában a szegények és más kiszolgáltatott társadalmi csoportok állnak.
Annak érdekében, hogy az országok megalapozott döntéseket hozzanak, a WHO/Europe egy 25
országra kiterjedõ regionális szintû elemzést végzett
a költségteher elleni védelem erõsségérõl és az egészségügyi hozzáférést szabályozó szakpolitikákról,
amelyek befolyásolják az egészségügyi rendszerek
teljesítményét. Az eredmények alapján az látszik,
hogy minden ország képes lenne a jelenleginél többet tenni az egyetemes egészségügyi hozzáférés elérése érdekében. Az egészség valamennyiünk legértékesebb vagyona. Nem szabad, hogy csak a kivételezett helyzetben lévõk számára elérhetõ luxus le-
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gyen. Mindannyiunk számára hasznos társadalmi,
gazdasági és környezeti szempontból egyaránt, ha egy
olyan világban élünk, amely mindenki számára elérhetõvé kívánja tenni az egészséget. Itt az ideje, hogy
összefogással mindez közös célunk legyen.
(Forrás: WHO Magyarország)
kép forrása: https://www.google.hu/
search?q=az+eg%C3%A9szs%C3%A9g+vil%C3%A1
gnapja+k%C3%A9p&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-s6G1m_fh
AhWDAxAIHaKnDzEQ_AUIDigB&biw=1904&bih=966#imgrc=1Ru8Pyq5dQA3nM:

Április 22. – A Föld Napja
1970-ben kezdõdött
Az elsõ Föld napján, Denis Hayes amerikai
egyetemista kezdeményezésére, 1970. április 22-én 25
millió amerikai emelte fel szavát a természetért. Ez
a történelmi jelentõségû esemény az Egyesült Államokban – és az ország határain túl is – fontos változásokat hozott: az USA-ban szigorú törvények születtek a levegõ és a vizek védelmére, új környezetvédõ szervezetek alakultak, és több millió ember tért
át ökológiailag érzékenyebb életvitelre.
1990-ben világmozgalommá vált
Húsz évvel késõbb Denis Hayes és barátai, az
ökológiai válság jeleit – a bioszféra pusztulását, az
ipari szennyezést, az õserdõk irtását, a sivatagok terjeszkedését, az üvegházhatást, az ózonlyukakat, a
veszélyes hulladékokat, a túlnépesedést, a savas esõt,
az óceánok szennyezettségét stb. – látva kezdeményezték, hogy az 1990-es évek a környezet évtizedeként a közös felelõsségre hívják fel a figyelmet.
Ennek érdekében Denis Hayes és barátai 1989ben Kaliforniában létrehozták a Föld Napja Nemzetközi Hírközpontot, és havonta küldtek hírlevelet a
világ minden országába, hogy a városi tömeg-felvonulásoktól kezdve szabadegyetemi elõadásokig, faül-
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tetéstõl a hulladékok újrahasznosításának megszervezéséig, a nemzetközi hírközlési rendszerek bevonásától falusi majálisokig sokféle akcióval ünnepeljék április 22-én a Föld napját a világ minden országában, a környezetbarát, fenntartható társadalom
közös vágyával. Több mint 140 ország 200 millió környezetért aggódó polgára, civil szervezetek válaszoltak felhívásukra, és városok, falvak, iskolák, környezetvédõ szervezetek mind-mind saját szervezésû
programmal, a legkülönfélébb módon tették emlékezetessé és világméretûvé ezt a napot.
Magyarország az elsõk között csatlakozott
A felhívásra Magyarországon környezetvédõk
1990-ben megalapították a Föld Napja Alapítványt,
és hírközpontot is létrehoztak az elsõ magyar Föld
Napja eseményeinek koordinálására. Felhívásukra kis
falvakban és nagyvárosokban egyaránt sokan jelentkeztek.
A Föld Napja Alapítvány a helyi kezdeményezéseket – külön hangsúlyozva az iskolák és természetesen a pedagógusok szerepét – környezeti könyvek kiadásával, vetélkedõk összeállításával támogatja.
Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot? Így hangzik a Föld napja mozgalom egyik jelmondata. 1990 óta Magyarországon évrõl évre egyre
többen érzik úgy, legalább megpróbálják – és legalább
a Föld napján, április 22-én tesznek valamit ennek érdekében: fát ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek, környezeti vetélkedõt, patak- és falutakarítást szerveznek,
valamelyik zöldszervezethez csatlakoznak, vagy saját
szervezetet alapítanak. És ez a Föld napja mozgalom
legnagyobb sikere: hogy helyi igény szerint, helyi kezdeményezésre szervezõdnek a Föld napi programok,
és ma már nem csak a Föld napján.
Az alapítvány a szemléletformálás érdekében
évrõl évre jelentõs külföldi mûvek, sõt magyar szerzõk környezeti témájú könyveit jelenteti meg. Könyveink közül ma már több is ajánlott vagy kötelezõ
irodalom egyetemeken, fõiskolákon. Az alapítvány
eddig több mint 50 könyvet, ismertetõ füzetet és négy
társasjátékot jelentetett meg, többek között 1990 óta
minden év április 22-ére, a Föld napjára adja ki a washingtoni Worldwatch Institute éves jelentését a világ környezeti állapotáról A világ helyzete címmel.
Az elsõ 10 év
A világméretû Föld napja mozgalom 2000-ben
volt 30 éves, a magyarországi Föld Napja Alapítvány
pedig 10 éves. Denis Hayes, a mozgalom elindítója
erre az alkalomra újabb felhívást tett közzé, hogy
2000-ben még több ország csatlakozzon a mozgalomhoz, és hívja fel a figyelmet a Föld napján, április 22én a környezeti veszélyekre. A 2000. évi, félmilliárd
embert mozgósító világmegmozduláshoz a Föld Napja Alapítvány is csatlakozott. Többek között egy kör-
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nyezeti társasjátékkal, az Ökovilággal fordult a jövõ
nemzedékéhez, és a Magyarország környezeti állapotát bemutató, A természet romlása, a romlás természete címû könyvével a döntéshozókhoz, természetesen összefogva több civil szervezettel.
20 év után is együtt
A magyarországi Föld Napja mozgalom 2010-ben
volt 20 éves. És bár sokat tettünk az elmúlt húsz évben környezetünk fontosságának tudatosítása érdekében, de nem eleget. Már van szelektív hulladékgyûjtés, vásárolhatunk környezetbarát termékeket,
körbeért két tavunk körül is a kerékpárút, szélkerekek, napkollektorok segítik az energiaellátást, de
még mindig sok a felesleges fogyasztás, a vegyszerhasználat, a szemét, az autózás, az energiapazarlás,
általában a természet szolgáltatásainak túlhasználata.
Mindezek következményeként pedig nõ az üvegházhatású gázok kibocsátása – és ez növeli az éghajlatváltozás veszélyét.
És ez a változás nem a távoli jövõ eseménye. Az
éghajlatváltozás már itt van. Már 0,7 Celsius-fokkal
nõtt az átlagos globális hõmérséklet, és a felmelegedés üteme az utóbbi 10 évben fokozódott. Tennünk
kell, tegyünk ellene együtt, hogy elkerüljük a fordulópontot, a kritikus 2 Celsius-fokos globális felmelegedést.
Cselekednünk kell, és ebben a Föld Napja Alapítvány is aktívan részt vállal ugyanúgy, ahogyan 20
éven át tette ezt. Vigyázzunk Földünkre, jövõnkre,
és tartsuk 2 Celsius-fok alatt a felmelegedést.
40 éves a világméretû megmozdulás
A kezdettõl, 1970-tõl 2010-ig eltelt 40 évben a
Föld napja világméretû megmozdulássá vált: több
mint egymilliárd ember vesz részt valamilyen környezeti eseményen ezen a napon. A nemzetközi Föld
Napja Hálózat 174 országban több mint 15 000 szervezettel dolgozik azon, hogy kialakítsák „az egyetlen eseményt, amelyet az egész világon egyszerre ünnepelnek, mindenféle származású, vallású és nemzetiségû emberek”.

Évfordulók éve
2015-ben ünnepelte 25. évfordulóját a magyarországi Föld napja mozgalom, és ez a 45. évfodulója a
Föld napja világmozgalomnak. Sokat tettünk, de nem
eleget – ezért is volt 2014 az eddigi legmelegebb év
a Földön a mérések 1900 körüli kezdete óta.
Nincs idõ tovább halogatni a cselekvést. 2100-ig
szinte teljesen ki kell vonni a forgalomból a fosszilis
tüzelõanyagokat (szén, kõolaj, földgáz) az IPCC legújabb jelentése szerint, ha el akarjuk kerülni az 5
Celsius-fokos hõmérséklet-emelkedést.
Létünk alapja az élõvilág változatosságának
megõrzése.
Agyonnyomjuk a vadvilágot, túlfogyasztunk és
túlterjeszkedünk, ezt jelzi évrõl évre a WWF Élõ
bolygó jelentése. Az emberiség beavatkozása a természet évezredes egyensúlyába veszélyezteti a vadonélõk, köztük a beporzó rovarok, növények létét. A
biológiai sokféleség csökkenésének 60%-áért étrendünk, pontosabban az állatok takarmánya felel.
Mit tehetsz Te? Sokat. Zöldítsd környezetedet,
ültess fát, termelj haszonnövényeket, komposztálj,
éheztesd a kukát, szigetelj, közlekedj közösen, ne
vásárolj csomagoltat, élj mûanyagok nélkül, válts környezetbarát szerekre, félkész, kész helyett egyél friss
hazait, egyél kevesebb állatit... ajándék a környezetnek, egészségednek. Minden héten.
A Föld napja mára a legnagyobb önszervezõdõ
környezeti megmozdulássá vált Magyarországon.
Cselekvõ ünnep, amely mindnyájunk jövõjérõl
szól. Kb. 10 évünk maradt a cselekvésre.
Cselekedj Te is! A szemétszedés, a szelektív
gyûjtés már nem elég...
Forrás: http://fna.hu/tortenetunk/afoldnapja
Kép: https://slideplayer.hu/slide/1896372/7/images/1/
A+F%C3%B6ld+Napja+%C3%A1prilis+22.+%E2%80%9EKi+mondta%2C+
hogy+nem+tudod+megv%C3%A1ltoztatni+a+vil%C3%A1got.jpg
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