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AZ EMBERT IS MEGLÁTNI A BETEGSÉG MÖGÖTT
A 2019. ÉV PÁNDY-EMLÉKÉRMESE:

dr. Novák János, PhD, címzetes egyetemi docens

Mint arról októberi számunkban már hírt adtunk, 2019-ben kórházunk legmagasabb szakmai elismerését, a Pándy-emlékérmet dr. Novák János PhD,
címzetes egyetemi docens, a III. sz. Belgyógyászati
Osztály osztályvezetõ fõorvosa vehette át. Az ünnepi
ceremónia része ilyenkor, hogy az
ünnepség elõtt a kitüntetett újabb
„Pándy-fa” ültetésével gazdagítja
kórházunk parkját, majd az elismerés átvétele után elõadást tart.
Novák Tanár Úr elõadása –
amely felfedte az orvostudományhoz, mentoraihoz és kórházunkhoz fûzõdõ kapcsolatát – végigvezette a hallgatóságot nem csak saját, hanem az intézet történetén
is. Nem véletlenül, hiszen a két
történet szorosan összefonódik,
ugyanis az 1984-ben a Szegedi
Orvostudományi Egyetemen diplomát szerzett fiatal orvos elsõ –
és mindmáig egyetlen – munkahelyén, intézményünkben kezdte
meg gyógyító tevékenységét.
1989-ben szerzett belgyógyász
szakorvosi képesítést. Nagy tisztelettel emlékezett meg ebbõl az
idõbõl dr. Iványi Jánosról, akitõl
az általános belgyógyászat elméleti és gyakorlati alapjait tanulhatta és gyakorolhatta. Pályája kezdetének másik jelentõs állomása
volt az intenzív osztályon töltött bõ fél év dr.
Görhöny Gergely vezetése alatt, ahol nem csak biztos gyakorlati tudást szerzett a fizikai beavatkozások terén, de itt írta meg elsõ tudományos közleményét is, Novák J., Görhöny G., Szabó P. és mtsai: Inzulinnal kezelt cukorbetegek gyógyításával kapcsolatban szerzett tapasztalataink az intenzív osztályon címmel. A közlemény a szakma vezetõ hazai lapjának
hasábjain jelent meg (Anaesth. Int. Ther.
1991;21(5):169-175.) és talán ez indította el azon az
úton, amit ma is követ, miszerint a szakirodalomban,

a tudományos életben való jelenlét nélkül nincs fejlõdés. Ezt a pályáját végigkísérõ törekvést igazolja a
közleményei értékét jelzõ kumulatív impakt faktor
(117,338), amely még nem is a legfrissebb összesítést
mutatja! Tudományos publikációit és a rájuk történt
hivatkozásokat (amelyek szintén
értékes mutatói írásainak) már
nem is számolja. Hazai és külföldi kongresszusokon elhangzott
elõadásainak száma közel kétszáz, ami szintén jól tükrözi tudományos aktivitását. Elõadásában
részletesen kitért kórházunk névadója, Pándy Kálmán méltatására
is, aki itteni munkássága idején
(1899-1905) kiemelkedõen fontosnak tartotta, sõt megkövetelte az
orvosok tudományos tevékenységét, közlemények írására, nyelvek
tanulására, külföldi folyóiratokból
történõ referálásra buzdította
õket.
Visszatérve a szakmai életútra: dr. Novák János 1993-ban
gasztroenterológiai szakvizsgát
tett, ezzel elindult azon az úton,
amely mára nevéhez fûzõdõ nemzetközi sikerekkel is fémjelzett.
Frissen végzett gasztroenterológusként az Orvosi Hetilapban
1993-ban megírt cikkének témája
(Novák,J. és Libor J.: Masszív
colorectalis vérzés felnõttkori Schönlein-Henoch
purpurában. Orvosi Hetilap. 1993;134;27.1479.) pedig már elõrevetítette életpályájának másik fontos
állomását, a PhD tudományos fokozat megszerzését,
hiszen doktori értekezésének címe A felnõttkori
Schönlein-Henoch purpura gasztrointesztinális tüneteinek diagnosztikájában és nyomon követése során
szerzett tapasztalatok volt.
A III. sz. Belgyógyászaton az általa mélyen tisztelt akkori vezetõtõl, dr. Libor Jánostól rengeteget
tanult szakmai és emberi vonatkozásban, hiszen Õ
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vezette be az endoszkópos medicina tudományába és
Tõle tanulta meg a címben idézett emberi hozzáállást is. Ugyancsak nagy tisztelettel említi pályatársát,
kollégáját, dr. Kovács Józsefet, aki késõbb intézményünk fõigazgatója lett, napjainkban pedig országgyûlési képviselõ, de akivel volt szerencséje hosszú éveken át együtt gyógyítani. Dr. Libor Jánost 2001-ben
követte az osztályvezetõi pozícióban, 2003-ban a
DEOEC-en PhD fokozatot szerzett, tíz évvel késõbb, 2013-ban a Szegedi Egyetem címzetes egyetemi docenssé fogadta.
Számos hazai és nemzetközi szakmai társaság
tagja, vezetõségi tagja, szaklap rovatszerkesztõje, tehát a mindennapokban követi a Pándy-féle mentalitást. Meggyõzõdése, hogy szakmája, a gasztroenterológia dinamikus fejlõdése nem nélkülözheti a naprakész felkészültséget és a tudományos életben való
jártasságot. Hálás tisztelettel emlékezik egyetemi éveibõl Varró Vince professzorra, akitõl a belgyógyászat
elméleti alapjait sajátította el, vagy a végtelen nagy
tudással rendelkezõ egykori mentoraira a Debreceni Egyetemrõl, az országos és európai hírû professzorokra; Sipka Sándorra és Szegedi Gyulára, akik
PhD-dolgozata kutatási szakaszában nyújtottak
iránymutatást. Ugyanilyen tisztelettel gondol Simon
László és Újszászi László professzorokra, akiket nem
csak tanítóinak, de barátainak is tudhat.
Vezetõi kvalitásokról kérdezve azt vallja, hogy
egy osztályon rendnek kell lenni, tehát a vezetõ legyen konzekvens! A hatékony embereket kedveli.
Egy osztályon a gyógyításban a szakmaiság a legfontosabb és ha ez megértõ, egymást támogató, kollegiális környezetben valósul meg, akkor ez a betegek
javát is szolgálja. A beteggel is „erõs kezûnek” kell
lenni, saját érdekében! Állapotától függõen a legrövidebb idõn belül ki kell parancsolni az ágyból, hogy
minél hamarabb erõre kapjon és meggyógyuljon.
A határozottság persze néha magányossá teszi
az embert, de megéri, mert cserébe egy egészséges
szellemiségû, sikeresen gyógyító közösséggé válik az
osztály, melynek mûködése igazi csapatmunka.
A Gasztroenterológián 11 orvos, 20 nõvér, két
adminisztrátor összehangolt munkájának eredménye
a mindennapok sikere. Közös büszkeségük, hogy az
osztály a legmagasabb, III. progresszivitású besorolás szerint mûködik, ami egyrészt azt jelenti, hogy a
szakvizsgára készülõ orvosoknak nem szükséges más
klinikák továbbképzéseit igénybe venni, hiszen helyben tudják teljesíteni a szakvizsgához kapcsolódó elõírásokat. A különbözõ, speciális finanszírozású
gasztroenterológiai beavatkozások is elvégezhetõk,
olyanok is, melyek többnyire klinikákon történnek.
Az osztályon jól képzett, nyelveket beszélõ orvosok
gyógyítanak, a tudatosan felépített teamnek köszön-

hetõen elenyészõ a fluktuáció annak ellenére, hogy
magas a mérce. Vezetõjük egyik hitvallása: bár nem
mindig lehet mindent megtenni, de mindig meg kell
tenni, amit lehet!
Kevesen tudják, hogy a III. számú Belgyógyászaton – a dr. Gurzó Zoltán tanár úr által vezetett Endoszkópos Laborral szerves egységben – nem csak
belgyógyászati, de mikrosebészeti beavatkozásokat is
végeznek az erre elkülönített helyiségekben. Ezek
nagy gyakorlatot, precizitást, biztos kezet igénylõ
operatív beavatkozások, hiszen pl. mindössze egy
milliméteres szúrást ejtve kell ultrahang-vezérelt
biopsziát végezni! Ez nem csak nehéz, de igen költséges mûvelet, napjainkban még csak tanár úr végzi, de orvosait folyamatosan tanítja és a technika elsajátítására ösztönzi – ahogy minden más esetben is.
Ezért már most kijelenti, hogy több jelöltje is van
utódjaként, akikre nyugodt szívvel hagyná rá az osztályt. Meggyõzõdése, hogy jó orvossá olyan közegben válhat valaki, ahol inspirálják a fejlõdésre, van
példakép, akihez igazodni lehet, ahol képes együttmûködni, ahol megtanul felelõsen dönteni, hinni önmagában és a beteg gyógyulásában azáltal, hogy a
gyógyszerek mellett hitet is ad neki. Mert a jó orvos
az embert is meglátja a betegség mögött.
Mindehhez persze rengeteg erõre van szüksége
egy orvosnak. Lelkire és fizikaira egyaránt. A biztos, nyugodt családi háttér, az aktívan eltöltött szabadidõ sokat segít, hogy napról napra képes legyen
elviselni a betegségek terhét és a gyógyítás felelõsségét. Talán csak családtagjai, közvetlen kollégái, barátai tudják, hogy Novák tanár úr évtizedek óta aktívan ûz néhány sportot. Fiatal orvosként tagja volt
a kórházi focicsapatnak, teniszezett, a búvárkodást
és a vadászatot pedig a mai napig gyakorolja. Büszke hatalmas trófea gyûjteményére. Vallja, hogy a vadászat – az olykor nehéz fizikai kihívások mellett –
jellemet is formáló sport; türelemre, fegyelemre és
a természet, benne az állatok tiszteletére és szeretetére tanít.
Mindezek a minõségi élet alkotó elemei számára, ahogy a gasztronómiában – egy gasztroenterológustól nem meglepõ módon! – szintén a minõséget részesíti elõnyben. Szakmai sikereit is egy gasztronómiai hasonlattal érzékeltette:
A jó orvos, a jó team sikerének fokmérõje az elégedett, gyógyult vagy bizalommal visszajáró beteg.
Nem kell neki reklám – ahogy a Kopár dûlõn termõ
szõlõbõl készült bornak sem. Aki járatos a jó magyar borok világában, az biztosan érti. Egészségünkre!
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VÉRADÓK KÖSZÖNTÉSE

Szép hagyománnyá vált az évek során intézményünkben, hogy rendszeresen vért adó munkatársainkat ünnepi ebédre invitálják az év végén. Az idén
hatodik alkalommal megrendezett eseményre december 13-án került sor a Pándy Kálmán Tagkórházban,
ahol a meghívottak közül 59 aktív véradó kollégánk
jelent meg.

A vezetõség részérõl dr. Szabó Ferenc orvos igazgató, a Vöröskereszt részérõl pedig
Görgényi Mária, gyulai területvezetõ mondott
ünnepi köszöntõt. Egy kis ünnepi mûsorral
kedveskedtünk a segítõkész kollégáknak: Flinta Bence második osztályos tanuló szavalta el
Náhócki János: Ember vagy címû költeményét, Czégény Anna Maya és Rus-Gal Emma
ötödikes tanulók, Kiss Ferenc felkészítõjük kíséretében citerán, valamint kürtön és hegedûn
játszottak a közönségnek.
Az ünnepségen felolvasásra került az Emberi Erõforrások Minisztériumának köszönõ
levele.
Hálás köszönet a munkatársaknak az önzetlen segítségért! Önök azok, akikre szinte
azonnal számíthatunk és reméljük, hogy 2020ban is idõt szakítanak a véradásra.
A közelgõ ünnepek alkalmával szeretnék
áldott, békés Karácsonyt és erõben, egészségben gazdag boldog új esztendõt kívánni mindenkinek!
Dr. Rus-Gal Gabriela – transzfuziológiai osztályvezetõ
Békés Megyei Központi Kórház
Pándy Kálmán Tagkórház
Vérellátó Állomás
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JUHÁSZ KÁROLY EMLÉKÜLÉS
2019. DECEMBER 5.: ÚJ IRÁNY A RENDEZVÉNY TÖRTÉNETÉBEN
Idén már 45. alkalommal került megrendezésre
– ezúttal december 5-én – a hagyományos tudományos ülés Juhász Károly, a fiatalon elhunyt urológus
orvosunk emlékére. Az elmúlt évben örvendetesen
nagy számban benevezett elõadás két részletben
hangzott el 2018 decemberében és 2019 januárjában,
megosztva a helyszíneket a gyulai és békéscsabai tagintézmény között.
Idén sajnos kevesebb elõadással jelentkeztek az
intézmény orvosai, ugyanakkor egy – reményeink szerint – új hagyomány születésének lehettünk tanúi. Az
emlékülés történetében elõször egyik szakdolgozónk
is regisztrált elõadással! Varga Hajnalka, a BMKK
Sürgõsségi Osztályának szakdolgozója az emléküléshez méltó témaválasztásával, felkészültségével és elõadásával utat mutatott és remélhetõleg bátorságot is
adott kollégáinak, hogy kövessék példáját; kutassanak, olvassák a szakirodalmat, kísérjék figyelemmel
szakterületük fejlõdését, majd ismereteiket osszák
meg tudományos értekezleteken, mindezekkel hozzájárulva a minõségi betegellátás megvalósításához.
Felemelõ volt, hogy a jelenlévõ orvosok egyenrangú
partnerként fogadták, érdeklõdõ kérdésekkel és elismerõ szavakkal támogatták az elõadót.
A rendezvény a szokásoknak megfelelõen üléselnöki köszöntõkkel indult; elsõként dr. Márk László, a BMKK Tudományos Bizottságának elnöke,
majd dr. Zsilák János, kórházunk helyettes fõigazgató fõorvosa köszöntötte a jelenlévõket, ezt követte a 2018. évi elõadások díjazása.
Díjat vehetett át:
dr. Szabó Andrea – gyermekgyógyász (nem volt jelen)
dr. Geller Csaba
dr. Nyisztor Norbert – infektológus
dr. Zsóri Gábor – kardiológus
Ezek után kezdetét vette a tudományos ülés,
melyen a következõ elõadások hangzottak el:
Szûcs Zoltán: Endoszkópos és sebészi lehetõségeink a kolorektális neopláziák ellátásában (Réthy
Pál Tagkórház Sebészeti Osztály)

Nagy Mária: Egy pericarditises esetünk kezelésének sikertörténete (Pándy Kálmán Tagkórház Kardiológiai Osztály)
Varga Hajnalka: A Békés Megyei Központi Kórház pitvarfibrilláló betegeinek elõfordulása és
antikoaguláns terápiájuk (SBO)
H. Nagy Katalin, Soltész Gyula: Szent Péter esernyõje (Pándy Kálmán Tagkórház Gyermekosztály
– Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika)
Crai Stefan, Ilyés Sándor, Szalai László, Bordás
Levente, Fazekas Ilona, Rácz Beatrix, Vágó Angéla,
Netye Zoltán, Zsóri Gábor, Gurzó Zoltán, Novák János: Diagnózis és kezelés menete egy betegünknél,
ismétlõdõ felsõ gasztrointesztinális vérzés Dieulafoy
laesio-esetében (Pándy Kálmán Tagkórház Gasztroenterológia, Endoszkópos Laboratórium)
Ruzsa János: Eszközös és gyógyszeres reperfusio alkalmazása egy érdekes eset kapcsán (Pándy
Kálmán Tagkórház Kardiológiai Osztály, Invazív Kardiológiai Részleg)
Veres Attila, Mészáros Tibor, Constantinescu
Sebastian: A hólyagrák nem tiszteli a kort (30 éves
fiatalember esetismertetése) (Pándy Kálmán Tagkórház Urológia Osztályán)
Az elõadásokat internet-kapcsolat segítségével a
Réthy Pál Tagkórház Remenár-termében a békéscsabai kollégák is követhették, dr. Varga Márta moderátor közremûködésével.
Valamennyi elõadás tartalmas, kitûnõen dokumentált volt, az érdeklõdõk száma azonban méltatlanul alacsony! Az elmúlt évben tapasztalt – és a bevezetõben már említett –lényegesen nagyobb érdeklõdés ténye nem csak pozitív statisztikai adat, de jól
tükrözi az intézményben dolgozók tudományos érdeklõdését és kollégáik iránti tiszteletét. Reméljük,
hogy az idei emlékülésen sem az említettekbõl volt
hiány, csupán az idõ volt kevesebb a jelenlétre!
Tölgyesi Ágnes
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TÉLAPÓ A GYERMEKPSZICHIÁTRIÁN

A Mikulásnak fontos szerepe van a gyermekek
életében és szimbolikus jelentése is van. A mesevilág hasznos a gyerekek fejlõdésében, hiszen minden
csemete hisz a mesékben.
A gyermekpszichiátrián tartózkodó betegek számára nagy öröm a Mikulásvárás. Osztályunk minden
évben készül a karácsonyi ünnepkörre,
melynek elsõ állomása a Mikulás érkezése. Izgatottan várjuk,
énekkel, verssel készülünk a nagy napra.
Megbeszéljük, hogy
Mikulás meséje egy
valóságon alapuló
Miklós püspök legendájából indult, aki
olyan szegény gyerekeket ajándékozott,
akik csak úgy juthattak ajándékhoz, ha
egy titokzatos jótevõ
meglepte õket.
Az ünnepségsorozat elsõ vendége a
házi Mikulás, aki szintén a kórház dolgozója, és már
évek óta vállalja ezt a nemes feladatot. Mindig számíthatunk rá az ünnep közeledtével, amit köszönünk
a Röntgen osztály dolgozóinak és személy szerint Seres Zsoltnak. Évek óta lelkesen készül erre a jeles
napra kórházunk lelkésze Tóth Márta és segítõje
Zsuzsika, akik mindig elõre jelzik részvételi szándékukat. Apró állatfigurákkal, saját készítésû süteménnyel, szaloncukorral ajándékozta meg a gyerekeket és a felnõtteket.
Mikulás apó távozása után ellátogatott hozzánk
a város jótevõje, aki rendszeresen hoz ajándékot az
osztályon tartózkodó betegeknek. Most is ünnepi
díszben érkezett hozzánk Mikus Éva, a mi Éva nénink. Gyümölccsel, játékokkal, édességgel, jó hangulatú beszélgetéssel, énekléssel vidította fel a gyerekeket. Éva nénit is megörvendeztették az ünnepi
mûsor elõadásával kis betegeink.

Az idén meglehetõsen bõkezû volt a Télapó
hozzánk, hiszen a délután folyamán a Békés megyei
Vöröskereszt alapszervezeteinek összefogásával újra
meglátogatott minket a piros taláros Télapó. Édességekkel, plüss állatokkal örvendeztették meg a gyerekeket. Ez is hatalmas öröm volt a számukra. Kipirult arccal, izgatottan adták elõ kis mûsorukat nekik is.
Az ünnepkör zárásaként december 6án, pénteken délelõtt
Gulyás Ádám és baráti társasága kereste fel
osztályunkat, akik
szintén nem üres kézzel érkeztek. Bõkezû
édességcsomaggal lepték meg a gyakran nehéz körülmények között élõ kis betegeinket. Készülõdésük során elõre felmérték a
különleges táplálkozási igényeket is, hogy
minden gyermek számára megfelelõ édesség csomagot tudjanak készíteni.
Nagy öröm volt látni a csillogó szemeket, a készülõdést, a várakozás örömét, az ajándékozás meghitt hangulatát. Az önfeledt gyermekarcokat, akiknek sikerült egy kis idõre elfelejtkezni problémáikról.
A gyerekek nevében köszönjük minden segítõnek, adományozónak ezt az önzetlen segítséget!
Ezúton kívánunk a kórház minden dolgozójának
kellemes készülõdést, meghitt karácsonyi ünnepeket
és békés, boldog új évet!
Szöveg: Csutha Anikó
Fotó: Hegedûsné Szalkai Ilona
BMKK Pándy Kálmán Tagkórház Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály
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KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG
A PÁNDY KÁLMÁN TAGKÓRHÁZBAN
Idén december 19-ére szólt a meghívó közös karácsonyi ünneplésre a Békés Megyei Központi Kórház valamennyi munkatársának. Sokéves hagyomány,
hogy az intézményben minden évben más osztály vállalja az ünnepség megrendezését. Ezúttal a két tagintézmény sürgõsségi osztályának köszönhettük a
csodálatos ünnepi hangulatot, az ízléses dekorációt,
a meghatóan szép ünnepi mûsort, melyben az alábbiakat hallhattuk:
Prókai Zita, a gyulai SBO vezetõ ápolója köszöntötte a résztvevõket, majd dr. Becsei László fõigazgató fõorvos mondott ünnepi köszöntõt. A zenésverses mûsort Kovács Nikolett kezdte, aki a Zsédától
ismert Szürke patás címû dalt énekelte el. Õt Németh
Fanni követte Dzsida Jenõ: Itt van a szép karácsony
címû versével, majd Magdics Gréta tolmácsolta John

Lennon jól ismert dalát, a Boldog Karácsonyt, magyar fordításban. Köteles Annamária zenei kísérettel adta elõ Szalai Mátyás: Békesség a Földön címû
írását. Kittlingerné Tóth Márta kórházlelkész karácsonyi szép gondolatai után Mészáros Magdolna ápolási igazgatónk a hit csodájáról osztott meg egy megható és tanulságos történetet karácsonyi üzenetként,
végül egy szívet-lelket melengetõ elõadás zárta az
ünnepi mûsort, melyben Hajdú Erik Ábránd címû
saját szerzeményét adta elõ, miközben az SBO munkatársai egy jelenettel illusztrálták a karácsony egyik
legszebb üzenetét, az együttlét örömét.
Végül Prókai Zita az ünnepség fénypontjaként
átadta a terepet a jelenlévõ gyerekeknek, akik boldogan vették birtokba a karácsonyfa alatt várakozó
rengeteg ajándékot.

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ

2019. III. évfolyam 12. szám

9

KARÁCSONY
2019.

BÉKÉS MEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ

10

2019. III. évfolyam 12. szám

JÓNAK LENNI JÓ
ÜNNEPI BESZÉLGETÉS MIKUS ÉVÁVAL
Nevének hallatán hosszú évek óta a következõkre asszociálunk: mecénás, jótevõ, adományozó, de
olvastam már ezt is valahol: Õ a gyulai szeretetnagykövet. Aztán vannak hivatalos titulusai is: 2011 óta
Gyula város kiváló polgára, a megyei kórháznak
nyújtott évtizedes segítõ tevékenysége miatt tiszteletbeli ápoló, sõt a szülészeti osztály tiszteletbeli szülész-nõgyógyásszá is fogadta, hiszen megszámlálhatatlanul sok ajándékkal „gyógyította”, örvendeztette már meg az anyákat és gyermekeiket.
1996 óta gyûjti és hozza fáradhatatlanul az adományokat városunkba, Gyulára, azon túl a környezõ településekre, sõt a határon túl nehezen élõkhöz
is. Lehetetlen vállalkozás felsorolni, hogy az elmúlt
23 évben hány apróbb-nagyobb faluba, városba vitt
örömet, vidámságot. Az újságokat fellapozva csak
néhány hír:
„Családi napot tartottak a dénesmajori közösségi házban augusztus 24-én. Az eseményen ruha-turi,
játékos vetélkedõk és közös ebéd is várta a résztvevõket... füzeteket, íróeszközöket és az iskolai élethez szükséges eszközöket adtak át.”
„A Sitka utcai pszichiátriai osztály ezúttal a bakancsokon és a téli ruházaton kívül egy szobai
gyógykerékpárt kapott. A Gyulakonyha dolgozóit munkaruhákkal ajándékozták meg, cipõket kaptak a gyermekotthon lakói, és két televízióval lett gazdagabb a
Pándy Kálmán kórház”
„...az ukrajnai Visóvölgyben lakókat látogatja
meg… ételcsomagokat, gyümölcsöt, édességet visz a
nehéz körülmények között élõknek”

„A gyulai lakásotthonokban élõ gyerekek számára tartottak jótékonysági adományosztást”
„Az erdélyi Kék Virág Néptánccsoport 11 napos
turnéra indult, ennek egyik állomása volt Gyula, egészen pontosan a Gyulai Várfürdõ. Az esemény megszervezésében Mikus Éva, Gyula kiváló polgára játszott nagy szerepet. A Kék Virág Néptánccsoport Gyula után a Balaton partján lépett fel, majd Bécsben is
megmutatták magukat.”
„Adományosztást tartottak a Gyulai Gazda és
Polgári Egyesület és a Hagyományõrzõ Gazda- és
Kertbarát Kör a kisgazdaszékház udvarán. Mikus Éva
és baráti köre játékokkal, csokoládéval és ruhanemûkkel ajándékozta meg a nélkülözõket”
Mindez csak töredéke annak a sok száz szervezett eseménynek, amely Mikus Éva nevéhez fûzõdik.
Hogy jut minderre ideje, ereje? Hiszen neki is van
magánélete, családja, három gyermeke, ennek ellenére – vagy talán épp ezért – nyitott a nehéz körülmények között élõ családok problémáira. Egy rövid
beszélgetésben válaszolt a bennem felmerült kérdésekre.

A Gazdaudvarban a Mikus Éva
által felajánlott tortával

Iskolakezdés segítése Dénesmajorban

Kedves Éva, hogyan, milyen indíttatásból kezdted
az adományozást?
Sok-sok évvel, mondhatni évtizedekkel ezelõtt
ismertem meg az ezen a környéken nehezebb körülmények között élõk problémáit. Akkor még Ausztriában éltem és férjemmel rendszeresen jöttünk Gyulára. Nem volt kérdéses számunkra, hogy a magunk
eszközeivel segíteni fogunk.
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A Steigervald Tanyamúzeumnál Húsvétkor minden
odalátogató gyermek ajándékot kapott.

Adománygyûjtés
Mikor kezdted el gyûjteni és szétosztani az adományokat?

vidékérõl érkeznek a küldemények. Az osztrák barátok és természetesen itteni jó barátnõim segítségére is mindig számíthatok. Nemcsak Gyulán és környékén, hanem közeli megyékben, sõt határon túl is
próbálok segíteni. Rendszeresen támogatom a Romániában élõ rászorulókat. Szükség esetén bárki kereshet, segítek, ha tudok.

Úgy 20 évvel ezelõtt osztrák barátainkkal kezdtem, kezdtük el az adományozást. Természetesen
nem csak gyûjtéseket szerveztünk, hanem személyesen mi hoztuk, majd késõbb hozattuk el barátaink
nagyobb autójával az adományokat. Mint említettem,
mi Ausztriában éltünk, így osztrák kapcsolataim révén történt és történik a mai napig is a sok-sok gyûjtés.
Honnan jutnak el Hozzád az adományok, kik segítenek?
Alsó-Ausztria (Niederössterreich) és Burgenland

Ruhanemûk, babakocsi a Családsegítõnek

Az Aqua palotában
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Hogyan döntöd el az adományok sorsát, azt, hogy
mi hova kerüljön?
Az érkezõ adományok sorsát mindig az dönti el,
hogy éppen hol, kinek, mire van szüksége. Ma már
a sok éves tapasztalatom segít abban, hogy például a békéscsabai Degré utcai lakóknak, a Gyulán élõ Lakásotthonban élõknek, a
Nagycsaládosoknak vagy a
Kórháznak mivel tudok segíteni.
Hogyan találod meg azokat az intézményeket, szervezeteket, akikhez aztán eljuttatod az adományokat?
A hosszú évek alatt kiépített kapcsolataim révén
tájékozódom, hogy hol van
a legnagyobb szükség a támogatásra. Meggyõzõdésem, hogy mindig, minden
jó helyre kerül.

Engem minden megérint, meghat. Az öröm és a
szomorúság egyaránt. Jó látni az emberek arcán a
hálás tekintetet. Ha gyermekekrõl, betegekrõl van
szó, különösen odafigyelek. A “leg”-ek közül most
kettõt említenék. Az egyik,
hogy éppen karácsonyra,
szentestére, összefogással
villanyt varázsoltunk egy tanyára. A másik, hogy nemrég egy tûzesetet szenvedett
családnak gyûjtöttünk. De a
tanyavilágban élõk támogatását is ide sorolnám, mert
ezek mindig szívet melengetõ emlékeket idéznek fel
bennem. Ilyenkor újra és
újra megerõsödik bennem a
szándék, hogy ameddig
csak tudok, segítek!
Mikus Éva fodrászként
kezdte felnõtt életét, de az
énekléssel is megpróbálkozott, ahol szép sikert ért el.
Hivatásos énekes ugyan
nem lett, de a mai napig szeret és tud – sokak örömére
– énekelni, mert vallja Babits Mihály szép gondolatát:

Vannak „leg”-ek, amelyekre emlékszel: legtöbb, legmeghatóbb, legszomorúbb,
legszebb, legvidámabb?
Gyulavári Baba-mama Klubban gyermekek,
anyukák megajándékozása

„Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”
Kedves Éva! Kívánom, hogy még sok szép dallal, ajándékkal, szeretettel tudj mosolyt csalni az arcokra
ott, ahol a legnagyobb szükség van rá! Ehhez jó egészséget és boldog új évet kívánok Neked a Házi Hírmondó olvasói nevében!
T. Á.

Forrás: https://cdn.pixabay.com/photo/2018/03/24/09/34/angel-3256159__340.jpg
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