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AZ EGÉSZSÉGÜGY RÖVID TÖRTÉNETE

Az egészségügynek nagyon lassú fejlődését tapasztaljuk, ha vissza-
utazunk a múltba. A Torontál újságból tudhatjuk, hogy a telepesek 
az első orvosi vizsgálaton közvetlenül ideérkezésük után estek át 
(1890 októberében), amikor a Nagybecskerekről érkező két orvos, 
dr. Heidegger Lajos és dr. Weisterschan József 500 telepes közül 3 
családban (16 személynél) trachomát állapított meg. Azonnal meg-
tették a szükséges intézkedéseket. A telep kialakulása után, 1892-től 
Nagybecskerek városából hetente két alkalommal járt ki orvos, és 
kezelésben részesítette a betegeket. Egészen a második világháború 
végéig helyi folytonos orvosi ellátás nem létezett, sem gyógyszertár 
nem működött. A rendszerváltást követően a plébánia helyiségében 
orvosi rendelőt rendeztek be, amely 1966-ig működött ott. Az 
előző állapotokhoz és időkhöz viszonyítva ez lényegesen javított 
a muzslyaiak orvosi ellátásán, az azonban már vita tárgya lehet és 
lett is, miért épp a katolikus plébániától vették el a helyiségét, és 
alakították át orvosi rendelővé. Az állam illetékesei tudták, hogy 
az egyháztól elvett helyiséget nem használhatják a végtelenségig, 
emellett az egyház 1966-ban pert nyert az egészségüggyel szemben, 
amelynek el kellett hagynia az épületet, illetve visszaadnia, ezért 
1964-ben elkezdték építeni a mostani Révész Antal, Hunyadi Já-
nos utca sarkán lévő lapályos részen az új egészségházat, a területet 
előbb feltöltötték. Az egészségház átadására 1966 októberében 
került sor, két általános orvos és egy fogorvos kapott ott helyet 
a betegek ellátására egy váltásban. Ez óriási lépést jelentett a falu 
egészségügyi helyzetének javítása terén, ettől kezdve a lakosok hely-
ben is kezeltethették általános egészségügyi problémáikat. Az első 
gyógyszertárat 1970-ben nyitották meg a szövetkezet épületében. 
Addig a muzslyaiaknak orvosságért a városba kellett utazniuk, 
sietniük. Nyolcvan évnek kellett elmúlnia, mire az első gyógyszer-
tárat megnyitották helyben. A hatvanas-hetvenes években Muzslya 
lakosságának száma rohamosan növekedett, ezért az orvosi ellátást 
ehhez igazították: növelték az orvosok számát előbb háromra, 
majd négyre, és két váltásba voltak beosztva. A felnőtteket kezelő 
fogászat mellett egy gyermekfogászt is alkalmaztak, a gyerekek, 
diákok fogorvosi ellátásán szándékozva javítani. Az ezredfordulón a 
Testvériség-egység utcában, szintén a szövetkezet épületében 1996 
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januárjában megnyílt a Galla gyógyszertár, amely már magántulaj-
donban működött, működik.

2004-ben Muzslya Helyi Közösség Tanácsa a meglévő egészség-
ügyi rendelő előtti helyre egy gyermekorvosi rendelő megépítését 
irányozta elő és valósította meg. A cél az volt, hogy a két helyi 
közösséget (Muzslya és Sava Kovačević) felölelő helybeli iskolában 
tanuló, megközelítőleg 900-1000 diáknak ne kelljen utaznia a nagy-
becskereki gyermekorvosi rendelőbe orvosi ellátásért, évenkénti 
orvosi ellenőrzésre. Egy közös összefogás eredményeként épült meg 
a XXI. század elvárásait kielégítő létesítmény.

A nagybecskereki gyermekorvosi rendelőből Muzslyára hozták 
a diákok kartonjait, és ettől a naptól kezdve a muzslyai gyerekeket 
helyben kezeli a szakorvos (gyermekorvos). Ezzel a muzslyaiak régi 
vágya teljesült. Az épület ünnepélyes átadására 2006-ban került sor. 
Az anyagiakat a muzslyai helyi közösség és Nagybecskerek városa 
teremtette elő. A nagybecskereki Biro-54 tervezőiroda terve alap-
ján az Eurodomus kivitelező vállalat építette fel 2006-ban. A helyi 
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önkormányzat egy egyezmény írt alá a nagybecskereki egészségügyi 
hivatal igazgatójával, amelynek értelmében jogilag is átadták a 
gyermekorvosi rendelőt. 2010-ben az egészségház mögötti részen 
parkolóhelyet építettek a nyugdíjasok, a helyi közösség anyagi 
hozzájárulásával. A parkoló létesítésének a célja, hogy megvédjék 
az egészségház melletti parkot.

A Vöröskereszt helyi szervezete

A muzslyai Vöröskereszt megalakulásának pontos időpontjáról 
nincsenek írásos adataink. Az ÖTT 1930. évi pénzügyi beszámo-
lójának egyik tétele a kiadásoknál a következő: „5. Tagság díj a helyi 
Vöröskeresztnek 25 din.” Ebből kiviláglik, hogy akkor már létezett 
Muzslyán Vöröskereszt szervezet. Valószínűleg a helyi szociális 
gondokkal voltak elfoglalva.

A Vöröskereszt helyi szervezete 1947-ben újraéledt, a helyi 
közösség tanácsában ténykedő szociális bizottsággal szorosan 
együttműködve fejtette ki tevékenységét. Az ezredfordulón 200 
tagot számlált, és tíztagú vezetőség irányítja a szervezet munkáját, 
amely az önkéntes véradók összefogását, a vasárnap délelőtti vér-
nyomásmérést, az idős betegek látogatását, jótékonysági akciókat 
foglal magában, valamint a múlt század kilencvenes éveiben az ún. 
népkonyha működtetését. Minden év októberében megszervezték, 
megszervezik a Napsugaras ősz rendezvényt az idős polgárok tiszte-
letére. A helyi Petőfi  Sándor MME otthonában alkalmi kultúrmű-
sor keretében kedveskednek nékik. A mozgáskorlátozott időseket 
meglátogatják, és a helyi közösség tanácsának alkalmi ajándékát 
átadva próbálnak örömet szerezni nekik. Ilyen alkalmakkor a hát-
rányos szociális helyzetű családoknak alkalmi csomagot osztottak 
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ki (100–120). Nyilvántartást vezetnek a nagycsaládokról (öttagú 
vagy annál népesebb családok), 2010-ben 40 ilyen családról volt 
tudomásuk. 72 idős, magára maradt parasztháztartást tartottak 
nyilván ugyanabban az évben. Minden év májusában megszervezik 
a fogyatékossággal élő gyermekek találkozóját, társalgását, évente 
több egészségügyi előadást, képzést szerveznek, ahol orvosok, 
szakorvosok az előadók. Évente többször véradási akciót szerveznek 
az önkéntes véradók körében. Az általuk nyilvántartott véradók 
száma 30–50. Egy-egy véradáskor 8–18 liter életmentő folyadékot 
gyűjtenek össze, évente általában háromszor szerveznek véradást, 
átlagosan 40–44 liter vért gyűjtenek össze.

Vannak olyan véradók, akik 30 feletti véradást jegyeznek. A Vö-
röskereszt tagjai, a tanács szociális bizottsága és a nők egyletének 
aktivistái minden évben meglátogatják a nagybecskereki Idősek 
Otthonát, ajándékkal és alkalmi műsorral, kiállítással teszik szí-
nesebbé ezt a napot. Az utánpótlás-nevelésre, -képzésre is gondot 
fordítanak. Minden év májusában a helyi iskola elsőseit ünnepi 
műsor keretében felveszik a Vöröskereszt szervezetébe (98–127 
diák). A gazdasági, társadalmi válságok ideje alatt folyamatosan 
nőtt a Vöröskereszt szervezetének feladatköre, a munkájuk iránti 
igény. A délszláv háborúk (1990-es évek) alatt sokan igényelték a 
segítségüket – tisztálkodási szereket, élelemcsomagot, orvosságot, 
ruhaneműt, lábbelit –, alkalmanként több száz csomagot osztottak 
szét. Az egyesület jó kapcsolatot ápol a szomszédos falvak és városok 
egyesületeivel, a helyi tanács szociális kérdésekkel megbízott bizott-
ságával, a helyi civil szervezetekkel, a Máltai Szeretetszolgálattal, a 
nagybecskereki Caritasszal. Velük közösen próbálják kielégíteni a 
település lakóinak szociális igényeit. A Vöröskereszt szervezetének 
elnökei: Rapos József, Dobrosavljević Jovica, Hallai János, Zombori 
András, Törköly Erzsébet, Hofgezang Rozália.115

Cukorbetegek Egyesülete

A modern, rohamos tempóban fejlődő társadalom egyik új betegsé-
ge a cukorbetegség. A valamikori táplálkozási rendszer feladása, az új 
életforma, szokások létrejötte nagymértékben hozzájárulnak ennek 
az alattomos, az ember szervezetének kikezdésére és lerombolására 
képes betegségnek a kialakulásához. A múlt század nyolcvanas-ki-
lencvenes éveiben mind nagyobb számban jelentkezett e betegség 
Muzslyán is. Ekkor a Vöröskereszt helyi szervezetében előbb egy 
alosztályt alakítottak „cukrosok” néven. Majd miután meghatáro-
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zott számú tagság alakult ki, hivatalosan is létrejött a Cukorbetegek 
Egyesülete. A feladataik egyike, hogy feltérképezzék a lakosság 
körében e betegséggel élő személyeket, megszervezzék számukra a 
vasárnaponkénti vércukorszintmérést, előadásokat, bemutatókat 
tartsanak a helyes, egészséges táplálkozásról, életvitelről, mozgásról 
stb. Szoros kapcsolatot ápolnak a helyi és a városi Vöröskereszttel, 
az egészségház orvosi szolgálatával a többi civil szervezettel. A 
település területén minden nagyobb civil, társadalmi megmozdu-
lásnál jelen vannak. A nyilvántartás szerint több mint száz tagjuk 
van bejegyezve. A „cukrosok” elnöke, Zombori András sokáig a 
Vöröskereszt helyi szervezetének volt az elnöke. A helyi közösség 
támogatását is élvezik, és a nyugdíjasokkal szorosan együttműködve 
valósítják meg a terveiket a téli időszakban. Állandó helyiségük a 
nyugdíjasok épülete melletti Vöröskereszt-helyiség.

Zombori András
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