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azóta gyarapított.A kollekció egy része
maahelytörténetimúzeumbanlátható.
–Korabelifogorvosiszéket,régilázmé-

rőket, különféle fogókat és csipeszeket,
gyógyszeres dobozokat és üvegeket, köt-
szeres dobozokat, fecskendőket, varrófel-
szereléseketésszámos,ahelyiorvoslással
ésgyógyítássalkapcsolatosdokumentumot
őrzök.Ezutóbbiköztvan1905-ből szár-
mazó himlőjárvány-jelentés, de 1927-ből
származó,mégkézzelírtreceptis,amitan-
nakidejénnemváltottakki.Eztegyolyan
betegtőlkaptam,akirőlkiderült,hogyna-
gyon régi leleteit is megőrizte – mondta
a gyűjtő..Ávéd János kollekciójának híre
mentazorvosokközött,ennekköszönheti,
hogyakiszomboriMajoros Ferencházior-
voshagyatékátacsaládjanekiajándékoz-
ta, ez ma a helytörténeti gyűjteményben

látható. Időskollégájavisszaemlékezései-
rőlhangfelvételiskészült,ennekmásolatát
szinténnekiajándékozták.
– Megőriztem édesapám bélyegzőjét,

bélyegzőpárnáját is, talán ezek állnak a
legközelebbaszívemhez.Anégyévevég-
zett,aszegedigyermekklinikángyógyító
unokaöcsém,PásztorPálkaptamegédes-
apámorvositáskájábólarégilázmérőt.

Életrajzi lexikon
Ávéd János háziorvos összeállította a
mindszenti házi- és állatorvosokat, vala-
mintgyógyszerészeketszámbavevő,CD-
ROMmellékletettartalmazókönyvet.Eb-
benszázhúszorvosésgyógyszerészneve,
életrajzaésfotójaszerepel,akikatelepü-
léshezkötődnek.

(Délvilág napilap 2011.08.08.)

–35évmunkájaállaz
elismerésmögött – fo-
galmazott Ávéd Já-
nosmindszenti házior-
vos, miután Budapes-
tenátvetteAzévpraxi-
sa a Kárpát-medencé-
bendíjatSzentes Tamás 
helyettes államtitkár-
tól kedden. A házior-
vos90ezerszavazatból
25 ezer 400-at kapott,
a második helyezett,

Máté Gergely
Ávéd Jánosé Az év praxisa díj - megerősítésnek 

tartja az elismerést a mindszenti háziorvos

Mindszent - 25 ezer szavazatot kapott a mindszenti Ávéd János háziorvos, Az év pra-
xisa a Kárpát-medencében díj idei nyertese. Az elismerést kedden vehette át, de ál-
lítja, a betegek visszajelzése nap mint nap könnyebbé teszi a munkáját.

csongrádiGali Ida ke-
vesebb mint ötszáz
szavazattalmaradtel.
– A háziorvoslás

nemcsak egy hivatás,
hanem egy életforma. 
Azorvosanapminden
percében készségesen
áll a betegek rendelke-
zésére.Azemberpróbál
megfelelni amagas el-
várásoknak. Édesapám
tette magasra a mércét. 
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– Nézegettem a rendelő előtt várakozva 
a régi fényképeket a falon, de nem talál-
koztam az édesapja, dr. Ávéd László port-
réjával.

1947-tőlvoltabbanapraxisban,melyetén
1982-benvettemáttőle.Azótapróbáloma
gyógyítómunkámatalegnagyobbalázattal
végezni–mesélteaháziorvos.
–Édesapám35évvelezelőttazzalen-

gedett útra, hogy soha ne felejtsem el,
hogy a család aggódva bízza ránk bete-
gét, és reménykedik a gyógyulásban,mi
vagyunk a betegekért, és nem a betegek
miértünk.Ezekettartomszemelőtthiva-
tásom gyakorlása során asszisztenciám-
malegyütt–fejtettekiaháziorvos.–Egy
háziorvosnaknapmintnapmegvannakaz
apróörömei,ezekbőlerőtmerítvevégzia
munkáját–mondta.
–Ezadíjegybenmegerősítésis,hogyezt

kelltennem,tennünk.Egyháziorvosazév
365napjánésanap24órájábanisorvos,
és akkor is, amikor egykilókenyérért áll

asorban,ésabetegekkelasorbanállásso-
ránazéppenaktuálisproblémáitishajlan-
dómegbeszélni–magyaráztaÁvédJános.
–Azünneplésmárhamarabbelkezdő-

dött.Máraztóriásidolognaktartom,hogy
azelsőtízbebejutottam,ezkorábbande-
rültki–mondtaaháziorvos,akicsaládjá-
valésegykisbusznyimindszentikísérő-
velutazottafővárosba.
Ávéd Jánost ajánlói jó diagnosztának,

nagy tudású, lelkiismeretesorvosnakne-
vezték. Megemlítették azt is, hogy őrzi
székelygyökereit,ápoljaahagyományo-
kat.Agyógyításmellettoktatazegyete-
men,előadásokattartalakosságnak,gon-
dozzaazorvostörténetiemlékeket,össze-
tartjaaMindszentrőlszármazóorvosokat,
fogorvosokat, gyógyszerészeket.

(Délmagyarország 2017.09.06. 10:17)

Tóth András
Dr. Ávéd János: különleges és egyben 

felelősségteljes életforma a háziorvosi hivatás
Ritkaságszámba menő, izgalmas orvostörténeti gyűjteményt gondoz, büszkén mu-
tatja veterán autóit Mindszent megbecsült háziorvosa, akinek az édesapja is ebben a 
városban dolgozott mint a családok orvosa. Különleges történet. 

Azoknakaháziorvosoknakafényképe
került ki a falra, akik hosszabb időt töl-
töttekavárosban.Mostfogmegjelennia
harmadik kiadása amindszenti orvosok,

AzévpraxisaaKárpát-medencébenpályázatonhatároninnenéshatárontúl10-10
háziorvoskerültbeazsűrivéleményealapjánabbaadöntőbe,aholbárkihozzásegít-
hetteszavazataivalsajátháziorvosátéspraxisátvagyaszámáraszimpatikusházior-
vostéspraxisátagyőzelemhez.
LelkesenéskitartóanösszefogottMindszentvárosa,ígyakezdeti4.helyezésután

rövididőnbelüldr.ÁvédJánosholamásodik,holpedigazelsőhelyenálltapályá-
zatban,végülazőpraxisakerültadobogólegfelsőfokára.


