
A Katolikus Karitász vadonatúj inkubátort 

adományozott a Felső–Szabolcsi Kórház 

Gyermekgyógyászati osztályának 

Az inkubátor átadás pillanatai  

Kisvárda – A Katolikus Karitász a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia támogatásával 

országszerte 14 kórház újszülött osztályának adományoz hazai gyártású inkubátort a 

koraszülött, vagy valamilyen egészségi problémával küzdő újszülöttek minél jobb ellátását 

elősegítve.  
 

Egy klinikai inkubátorral lett gazdagabb a Felső–Szabolcsi Kórház Gyermekgyógyászati 

Osztálya. A készüléket a Katolikus Karitász nevében Bosák Nándor a Debrecen–Nyíregyháza 

Egyházmegye megyéspüspöke adta át Harsányi Imre főigazgatónak, december 22–én, 

szombaton. Az adomány értéke mintegy kétmillió forint. 

Magyar készülék 

A Katolikus Karitász tevékenységében kiemelt szerepet tölt be a kisgyermekes családok 

támogatása. Az emberi életet jogosan megillető tisztelet, oltalom és gondoskodás minden 

emberi személy egyedülálló méltóságából fakad. Az emberi életnek az egész látható világban 

egyedülálló értéke van. Annak érdekében, hogy a megszületett gyermekek már az első 

pillanatokban megkapjanak minden szükséges támogatást ahhoz, hogy önállóan gondolkodó, 

egészséges emberekké váljanak, tovább építve társadalmunkat. A hazai gyártású inkubátor a 

koraszülött, vagy valamilyen egészségi problémával küzdő újszülöttek minél jobb ellátását 



elősegítse. A gyermekmentő készülékeket a Karitász megrendelésére a MEDICOR 

Elektronika Zrt. készítette el. Az adományozott inkubátor hőmérséklet, páratartalom és oxigén 

szabályozóval van ellátva, valamint olyan funkciókkal, amelyek lehetővé teszik és 

megkönnyítik a koraszülöttek és újszülöttek helyben történő vizsgálatát mind a csecsemő, 

mind az orvosok és ápolók számára. 

Segítség a rászorultaknak 

A készülék átadásán megjelenteket Harsányi Imre főigazgató köszöntötte, majd Gégény Béla 

a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye Karitász igazgatója adott tájékoztatást a Katolikus 

Karitász adományozási programjáról. A karitász igazgatója elmondta, hogy kiemelt figyelmet 

fordítanak a kisgyermekes családok, az egyedülállók, az idősek és betegek, valamint a 

szociális, egészségügyi vagy más okból hátrányos helyzetben élők megsegítésére. Most pedig 

a koraszülött vagy valamilyen egészségügyi problémával küzdő újszülöttek ellátásának 

segítése reményében adományozzák ezt az inkubátort. A készülék átadásán jelen volt, Leleszi 

Tibor a város polgármestere, Linzenbold József kisvárdai esperes plébános, Dr. Molnár 

Sándor osztályvezető főorvos valamint az osztályon dolgozók képviselői és Dr. Berzéki 

József főorvos. 

Püspöki áldás 

Bosák Nándor püspök áldotta és szentelte meg a készüléket s adta át a Kórház 

főigazgatójának. A főigazgató megköszönte a támogatást, hangsúlyozva, hogy ezzel a 

vadonatúj, modern készülők nagy segítség abban, hogy a csecsemők még korszerűbb és 

szakszerűbb ellátásban részesüljenek. A készüléket pedig átadta Dr. Molnár Sándor 

osztályvezető főorvosnak. 

Összefogásban a segítés ereje 

Az inkubátor átadását követően Dr. Molnár Sándor osztályvezető főorvos röviden bemutatta a 

gyermekosztályt. Az átadást követően Bosák Nándor püspök megtekintette a koraszülött 

osztályt. 

Kisvárda –Ezt követően kértünk rövid interjúkat az átadás résztvevőitől. 

Bosák Nándor megyéspüspök 

–Kettős szándéka van ennek az országos akciónak – mondta Bosák Nándor megyéspüspök. A 

Magyar Katolikus Egyház, a Karitász az ország 14 kórházát támogatta ezekkel a 

készülékekkel, hogy hozzájáruljunk ahhoz a nagyon fontos munkához, amely a megfogant 

életnek a megbecsülését, szolgálatát és segítését abban a munkában, hogy megszületve teljes 

értékű emberré fejlődjenek. Azért esett Egyházmegyénkben a Felső–Szabolcsi Kórházra a 

választásunk, mert úgy érezzük, hogy ezen a vidéken végeznek egy nagyon fontos és nagyon 

lényeges munkát. Ezzel az eszközzel az orvosoknak a munkáját akarjuk segíteni, illetve 

bizonyos értelemben megbecsülésünket kifejezni azért a munkáért, amit minden nap végeznek 

az emberek egészségéért. 



Dr. Molnár Sándor osztályvezető főorvos 

– A legjobbkor jött a felajánlás, hiszen készülékeink átlag életkora zömében tíz évesek. Az 

inkubátorok hosszú hetekig, sok–sok órán át, szünet nélkül működnek, ezért fontos hogy 

megbízhatóak, csendesek legyenek. A tizenéves, amortizálódott készülékek fűtése, párásítása 

megbízhatatlan. Nagyon fontos, hogy kellő számú ilyen készülék segítse munkánkat, 

természetesen ehhez a megfelelő orvosi eszközökre is elengedhetetlen szükség van. Az 

adománynak köszönhetően azonban most már egy vadonatúj, modern készülék segíthet 

abban, hogy a csecsemők szakszerű ellátásban részesüljenek. 

Gégény Béla a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász igazgatója 

–A Hit Éve alkalmából alapgondolatunk az volt, hogy az élet védelmében s annak 

támogatásáért tegyünk valamit. Ez egy 30 milliós országos projekt, ahol a hátrányos helyzetű 

kórházakat támogatjuk. Hiszen, ezek azok a kórházak, amelyeknek ez az adomány nagyon jól 

jön. Így lett kiválasztva, a két megyét –Hajdú Bihar és Szabolcs–Szatmár–Bereg– átfogó 

egyházmegyében Kisvárda. 

Kisgyermekes családok és gyerekek 

–E programunk mellett a támogatásunk következő lépcsőfoka a kisgyermekes családok 

támogatása. Azon családoké, akiknek nehezére válik megvásárolni a pelenkát. Itt különböző 

együttműködések alapján 15 családot tudtunk támogatni 400 csomag pelenkával. Ez 

családonként 25–25 csomag pelenkát jelent, mely mintegy féléves mennyiség. Ez erre szánt 

költségeket más célra tudják költeni a családok a szükségleteik szerint. Nagyon örülünk 

annak, hogy ezeket a csomagokat most, karácsony előtt sikerült szét osztanunk. Adományaink 

így ez által jobban kötődnek a karácsonyi ünnepkörhöz. A másik programunkkal, mely a 

„Gyermekek a gyermekekért– elnevezést kapta. Ennek keretében iskoláskorú gyerekek 

mondtak le a már általuk nem használatos, jó állapotú könyveikről, játékaikról, plüss 

figuráikról, CD–DVD lemezeikről, amit az Egyházmegyei Karitász pályázati pénzeiből 

pótolva, szaloncukorral, üdítővel, valamint az Élelmiszerbank Egyesület adományaival 

kiegészítve kettő ezer gyermeknek tudtunk örömet szerezni a karácsonyi ünnepek előtt. 
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