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ugyanannak az egyháznak a papja volt? 
Ráadásul a magyar krónikák leírásait na-
gyon sok vonatkozásban igazolta már a 
régészet. A genetikával nem lehet vitat-
kozni, amit ez a diszciplína nyújtani ké-
pes, az nem érzelmi kérdés. Össze kelle-
ne rakni végre a magyarok eredetével, ős-
történetével kapcsolatos eredményeket, és 
kialakítani egy egységes, hiteles képet” 
–mondtaKáslerMiklós.
A professzor az interjúban elmond-

ta,folytatjákakutatásokat,stovábbiÁr-
pád-háziuralkodókatfognakazonosítani.
„Nem vagyok történész, egyszerűen csak 
sokat olvastam a magyarok históriájáról, 

ennyi az egész. De a korábbinál erőteljes-
ebbé akarjuk tenni a történelmi kutatások 
genetikai vonalát. Mert perdöntő eredmé-
nyek születhetnek ezen a téren, olyanok, 
amelyekre komplex, széles vágányú, in-
terdiszciplináris kutatások épülhetnek to-
vább”–fogalmazottazOrszágosOnkoló-
giaiIntézetigazgatója.

(Az eredeti riportot Sinkovics Ferenc új-
ságíró tollából „Vallottak a királyi gének” 
címmel jelentette meg a Magyar Krónika 
májusi száma. A jelen cikk Nagy Gábor 
tollából május 14-én a 888.hu/article fe-
lületéről lett másolva)

  

–Régótavonzódommindenhez,amirégi,
hiszen a régi tárgyak mögött érzem az
egykori embereket. Ezért nem hagytam
veszendőbe men-
ni azokat a mind-
szenti, gyógyítás-
sal kapcsolatos 
eszközöket és tár-
gyakat, amelyek-
re munkám során 
bukkantam, sok-
szor a véletlen-
nekköszönhetően.
Volt, hogy kihív-
tak egy beteghez
az egyik tanyára,
akinekmegkellett

Korom András
Ávéd doktor gyűjteménye

Mindszent - Valószínűleg az ország legnagyobb, magánkézben lévő orvostörténe-
ti gyűjteményét őrzi Ávéd János mindszenti háziorvos. A közel ezer darabból álló 
kollekcióban számos érdekesség mellett még 1913-ban készült lázmérő is található.

mérni a lázát, s a család olyan lázmérőt
vettelőa tokból,amelyetmég1913-ban
gyártottak. Ez gyűjteményem egyik leg-

érdekesebb darab-
ja –mesélteÁvéd
János,aki1982óta
háziorvos Mind-
szenten. Kollekci-
óját az 1947-ben
a településre köl-
tözött édesapja,
néhai Ávéd Lász-
ló doktor alapoz-
ta meg. Fia nem-
csak körzetét vette 
át, hanem gyűjte-
ményétis,amelyet
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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. 


