
57. szám
XV. évf./2. A mAgyArországi pku egyesület lApjA

2007. május HuNgAriAN soCiety For pku

Tartalom:

Fókuszban:
Egyesületi munka

7.-8. oldal
14.15. oldal

Közösség, hírek
Legyőztük a dobozdíjat?

3.-4. oldal
Beszámoló éves 

küldöttgyűlésünkről
5.-6. oldal

A “RITKÁK” című könyvről
13. oldal

Gratulálunk Hercenberger 
Valériának és a Szerbia-

Montenegrói PKU Egyesületnek!
18. oldal 

Egészség
Diétás receptek 

9.10. oldal
PKU-s diétába illeszthető 

élelmiszerek 
11. oldal 

Mixeriskola
12. oldal 

Privát szféra
“Számunkra is új élet kezdődött!”

16.-17. oldal
Album

19. oldal 



elõszó helyett

magyarországi pku egyesület
Bankszámlaszáma: 11714006-20247566

Alapítvány a fenilketonúriás gyermekekért
Bankszámlaszáma: 11714006-20266549

köszönjük szíves adományaikat!

Név: Cím: Telefon:

Magyarországi PKU Egyesület 1380 Budapest pf. 1160.
pku@pku.hu   www.pku.hu 06-30-6027-185

PKU Gondozóközpont
Budapest pku labor 1277 Budapest 23., pf. 14.

e-mail:pku-lab@chello.hu 06-1-345-0614

Dietetikai tanácsadás kiss erika 1277 Budapest, 23., pf. 14.
e-mail: kiss.erika@chello.hu 06-1-345-0600/130

PKU Gondozóközpont
Szeged gyermekklinika 6725 szeged, korányi sándor rkp. 

14-15. 06-62-310-565

Fe-mini bónos rendelés gazdag Norbert 6400 kiskunhalas, Híd u. 4. 06-30-270-8324
DAMIN kenyérpor rendelés keresztesné soós judit 2030 Érd, Diósdi u. 58. 06-23-365-438
Diétás élelmiszerek boltja 
(Budapest) táplálékallergia Centrum 1134 Budapest, Váci út 9-19 

(lehel téri Vásárcsarnok, 1. em.) 06-1-288-6833

Diétás élelmiszerek boltja 
(Debrecen) táplálékallergia Centrum 4026 Debrecen, jókai u. 11. 06-52-320-528

Diétás élelmiszerek boltja 
(Szeged) táplálékallergia Centrum 6722 szeged, tisza lajos krt. 36. 06-62-425-823

Hasznos címek, telefonszámok:

Internettel rendelkező 
PKU-sok, galaktozémiások! 

sok érdekes információt olvashatnak 
az interneten diétájukról. 

keressék fel az új pku.lap.hu honlapot, 
ahol rengeteg hasznos linket találhatnak! 

NYÁR-MELEGBEN
meddig pusztul még a föld, meddig érik még?

meddig abál levében az emberiség?

meddig él a gonosz? mikor lesz végre jó?
meddig lesz a könny fel nem száradó?

mikor lesz, mit krisztus tanai hirdetnek?
mikor lesz végre béke és szeretet?

A bibliában mint tudjuk, mert írva vagyon,
jehova a sátánt próbára tevé nagyon.

Hogy az ő világát mutassa be.
Örök érték abban van-e?!

Uralmában ki bűnös, az nála a jó,
Ki szótlanul tűr, az élvén haló.

most megvetik azt, ki lenne jó.
Várja már gyilkosa, s hűs földtakaró.

Öli egymást a földi nép.
S pusztul, mint az őszi légy.

ki ellenszegül, magára marad,
sátán bérese a halál arat.

szedi minden nap áldozatait,
Az ember pedig épít, s hirdeti tanait.

Dögvész tombol a föld másik felén,
itt palota épül, ott viskóban él a szegény.

(Visi károly, 1984 Budapest)
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Legyőztük a dobozdíjat?

reNDelet
A dobozdíj bevezetésének ötlete már a tavalyi első erre 

vonatkozó hírek felröppenésekor aggodalommal töltötte el a 
PKU-sokat és természetesen ez Egyesület vezetőit is. Konkrét 
információk azonban nem szivárogtak ki a rendelet tervezetéről, 
így annak megjelenése előtt az Egyesület vezetősége nem tudott 
érdemi lépéseket tenni annak érdekében, hogy megóvja az általa 
képviselt családokat a túlzott anyagi megterheléstől. Sokáig 
úgy tűnt, a PKU-s diétában használt tápszerek egy részénél 
nem doboz-, hanem kartondíjjal kell majd számolnunk. A végül 
kihirdetett rendeletben azonban nem szerepelt ilyen kitétel, 
vagyis február 15-től mind a folyékony tejpótlók esetében, mind 
a készre kevert, néhány decis kiszerelésű tápszerek esetében 
dobozonként kellett megfizetnie minden egyes diétázónak a 300 
forintos díjat. 

Azonnal látható volt, hogy ez a rendelkezés súlyosan terheli 
a pku-s diétát folytatókat, és a kezelés rovására mehet, hiszen 
akár 40-50.000 forintos dobozdíjszámlák is keletkezhetnek egy 
havi gyógyszer- és tápszer adag kiváltásakor. A magyarországi 
pku egyesület elnöksége ezért haladéktalanul összeült, és még 
a rendelet hatályba lépése előtt számos fontos lépést tett, hogy 
megkönnyítse a tagjai életét.

kÖzgyÓgy
Első lépésben összefoglaltuk mindazokat az azonnal ren-

delkezésre álló lehetőségeket, melyek a dobozdíjak terhének 
csökkentésére rendelkezésre állnak. A lehetőségeket levélbe 
foglaltuk, tagjainkhoz eljuttattuk. A legfontosabb ilyen lehetőség 
a közgyógyellátási keret felhasználása a dobozdíjak kifizetésére, 
ezért javasoltuk, hogy mindenki, aki alanyi jogon vagy szo-
ciális alapon jogosult közgyógyellátási igazolványra, mindent 

tegyen meg annak érdekében, hogy igazolványát megkapja, a 
maximális, havi 12.000 forintos keretösszeggel. e keret terhére 
elszámolva ugyanis a patikákban továbbra sem kell kifizetnie a 
dobozdíjakat, de csak a havi keretösszeg mértékéig. A maximá-
lis keretösszeg elérése érdekében a Gondozóközpontok vezetői 
vállalták, hogy újabb igazolásokat küldenek ki betegeiknek, 
melyeken már valamennyi, a diéta tartásához szükséges pati-
kaszer fel lesz tüntetve. ezzel az igazolással lehet ugyanis a 
háziorvost megkeresni, majd a helyi önkormányzatnál kérvé-
nyezni a közgyógyellátási igazolványt. A 18 éven aluli fenilke-
tonúriás betegeknek alanyi jogon meg kell kapniuk ezt az 
igazolványt, a felnőtt betegek azonban csak szociális alapon 
lehetnek jogosultak erre a támogatási formára. A szociális alapú 
kérvényezés módja megegyezik a fentivel, de a kérelemhez a 
jövedelmi viszonyokat igazoló dokumentumokat, nyilatkozato-
kat is csatolni kell. 

sajnos az új típusú igazolványok kiállításával és kiküldésével 
elhúzódó késedelemben van az állam, sok betegünk hónapok 
óta várja hiába, hogy megérkezzen az új igazolvány, miközben a 
régiek érvényessége már lejárt. ráadásul sok betegünk hiába is 
kérelmezi, nem lesz jogosult a  közgyógyellátási igazolványra. 
Az elnökség e problémák megoldására egy kompenzációs rend-
szer kialakításáról és azonnali elindításáról döntött.

kompeNzáCiÓ
Az egyesület elnöksége és szakmai támogatói úgy határoztak, 

hogy azok részére, akik a fenti lehetőségből önhibájukon kívül 
kiszorulnak, lehetőséget biztosítanak arra, hogy a diéta betar-
tásához alapvetően fontos, fehérjepótló tápszerekhez továbbra 
is biztonsággal hozzájussanak. olyan rendszert alakítottunk ki 
ezért, amelyben az egyesület átvállalja a dobozdíjak egy részét 
a betegektől. A döntés szerint a PKU Egyesület valamennyi 
tagja részére átmeneti dobozdíj kompenzációt biztosít az új 
közgyógyellátási igazolványok elkészüléséig, illetve folyamatos 
kompenzációt nyújt mindazon tagjainak, akik nem jogosultak 
a közgyógyellátási igazolványra. A kompenzáció keretében az 
egyesület utólag visszatéríti a fehérjepótló tápszerek, azaz a 
pAm 1-2-3; pAm maternál, Analóg Xp, pku 1, 2 mix, pku 2, 3 
activa, pku 1, 2, 3, maxamaid, maxamum, easiphen, lophlex 
lQ tápszerek után felszámított dobozdíjat. A visszatérítés fel-
tétele, hogy a patikában ezekről a tápszerekről és az utánuk fel-
számított dobozdíjról a magyarországi pku egyesület nevére 
szóló számlát kérjenek, és ezeket mihamarabb postán elküldjék 
egyesületünknek. A folyamat megkönnyítése érdekében az 
Egyesület egy ifjú tagja vállalta, hogy a beérkező számlákat 
nyomon követi, néhány kiemelt patika pedig azt is  elvállalta, 
hogy a fenti tápszerek vásárlásakor meghitelezi a dobozdíjat a 
betegeknek, és közvetlenül az egyesülettel számol el. A kom-
penzációra természetesen csak az egyesület tagjai jogosultak, 

A Magyarországi PKU Egyesület a létünket fenyegető dobozdíj kérdésében összefogott, és erős érdekérvényesítő 
képességét megcsillantva az elsők között sikerült kiharcolnia, hogy az egészségügyi reform részeként bevezetett dobozdíj 
rendeletet a kormányzat megváltoztassa. Április közepétől így már lehetőségünk van a kis kiszerelésben kapható - főleg 
folyékony - tápszerek után fizetendő dobozdíjat kartononként megfizetni, ami esetenként tízezres nagyságrendű megta-
karítást jelenthet a PKU-s családok számára. Az alábbi írásban összefoglaljuk lépésről lépésre, hogy hogyan sikerült ezt 
a kivételes eredményt elérnünk.
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ugyanakkor számukra így biztosítani tudjuk, hogy a diéta 
betartásának ne legyen akadálya a dobozdíj. Az elnökség abban 
is döntött, hogy a kompenzáció módjáról mindig egyedileg dönt. 
Lehetőség van ugyanis a kompenzációként nyújtandó összeget 
elszámolni például tagdíjban vagy egyéb befizetésekkor is.

reNDeletmÓDosÍtás

ebbe a részbe érdemes például képeket berakni, tartalmilag 
ide kapcsolódik

Az azonnali intézkedések mellett azonban lényeges volt, 
hogy megnyugtató, végleges megoldást is találjunk az elviselhet-
etlenül magas dobozdíjterhek mérséklésére. Az egyesület elnök-
sége ezért levében fordult az egészségügyi minisztériumhoz, 
amelyben személyes meghallgatást kértünk, hogy problémáinkat 
részletesen bemutassuk, és közösen keressünk rájuk megoldást. 
A később létrejött meghallgatáson Varga István és Kiss Erika 
képviselte az egyesületet és rajta keresztül a betegeket is. 
Ahogy az várható volt, a minisztérium munkatársai nem a 
legsegítőkészebb oldalukat mutatták, a kérdést elintézték volna 
annyival, hogy “tessék nagyobb kiszerelésű tápszereket felírni!”  
Több hozzánk hasonló cipőben járó szervezet képviselőitől hal-
lottuk azóta, hogy őket sem fogadták szívesen, és általában 
nem is történt semmilyen lépés a találkozók után. Valószínűleg 
a mi problémánk sorsa is ez lett volna, ha nem áll mellénk a 
média, és nem kezdjük a nyilvánosság előtt is hangoztatni, 
hogy a dobozdíj milyen aránytalan terhet jelent a mi kis közös-
ségünk számára. De szerencsénk volt, és ez elsősorban Soltész 
Miklósnénak köszönhető, aki rádiós kapcsolatait kihasználva 
a betegeink nevében először szólalt meg ez ügyben a Kossuth 
rádióban. A riportban az egyesületet Varga istván képviselte, 
aki itt is elmondta, hogy mit szeretnénk elérni: “mi próbáltunk 
lépni, az egyesület és az Alapítvány is. megkerestük az egész-
ségügyi kormányzatot, de egyelőre még választ nem kaptunk. 
A gyógyszerészekkel közösen egy olyan kezdeményezést is 
pártolunk, hogy ahol naponta több dobozra van szükség, ott 
legalább ne dobozdíj, hanem kartondíj legyen, mert ha van egy 
kartonban 20 vagy 24 doboz tej, legalább akkor arra számítsák 
fel a díjat. tudjuk, hogy sok beteg ember van, sok betegség... 
Nem is azt mondjuk, hogy nem akarunk dobozdíjat fizetni, de 

hát az, akinek naponta több doboz dologra, termékre, tápszerre, 
táplálékkiegészítőre van szüksége, annak ez olyan megterhelést 
jelent, amit a családok nem tudnak kigazdálkodni.”

ez a riport, valamint az ezzel párhuzamosan kiadott közle-
ményünk lavinát indított el, és sorra keresték meg az egyesület 
elnökségét a médiumok. A budapesti elnökhelyettes, Batki zsolt 
és családja többek között a Duna televízióban, az echo tévében, 
az info rádióban, a Hír tévében, a metro újságban is nyilatko-
zott a kérdésről, de segítségünkre volt jónéhány vidéki család 
is, akik a helyi médiumokban képviselték a pku-sok érdekeit. 
Közös erőfeszítéseik nyomán a PKU-sok dobozdíja hamarosan 
országos üggyé vált, amelyet már a minisztérium sem intézhet-
ett el egy kézlegyintéssel. 

A folyamatos nyomásgyakorlás végül meghozta  az ered-
ményt: a minisztérium módosította az eredeti rendelet. Az 
április 16-ától érvényes rendelet már a dobozdíjak mellett a 
kartondíjakat is tartalmazza. Ennek értelmében tehát a jövőben 
a kezelőorvosoknak lehetőségük van a LOPROFIN és SNO-
PRO italtápszerekből 27x200 ml egységet (azaz egy 27 darabos 
kartont), EASIPHEN különböző ízű tápszerekből 18x250 ml 
egységet, LOPHLEX LQ különböző ízű tápszerekből pedig 
30x125 ml egységet a receptre írni, így a patikákban már csak 
a fenti egységek után kell megfizetni az egyszeri 300 forintos 
kartondíjat.

ÚjABB kiHÍVások
Úgy tűnik tehát, hogy a dobozdíjakkal kapcsolatos csatában 

győzelmet aratott az Egyesület, sikerült minimalizálnunk azt 
a költségtöbbletet, amelyet a pku-s beteg számára e rendelet 
okoz. ám nem ünnepelhetünk nyugodtan, hiszen az egészsé-
gügy átalakítása továbbra is napirenden van, ami újabb kihívá-
sok elé állítja majd egyesületünk teljes tagságát. A legfrissebb 
bennünket közvetlenül érintő kérdés a Budai Gyermekkórház 
integrációja volt. ezért amellett, hogy mindenkinek hálásan 
köszönjük a dobozdíj ügyében tett erőfeszítéseit, arra kérjük az 
Egyesület tagjait, hogy összefogásukkal és erejükkel a jövőben 
is segítsék közösségünket az újabb és újabb problémák leküzdé-
sében!
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Beszámoló éves küldöttgyűlésünkről
2007. április 21-én a budapesti II. számú Gyermekklinikán tartotta a Magyarországi PKU  Egyesület éves küldöttgyűlését. 

A rendezvényen sajnos csak a küldöttek kevesebb, mint fele, 22 fő jelent meg, de számos vendégünk is volt: Dr. Ferenczi 
Éva és Bánkuti Péter a Dorottya Patikából, Dr. Hacsek Gábor és Havasi Anikó a NUMIL Kft.-től, Kovács Zsuzsa a 
Szegedi Gabonakutató és Legényné Zsuzsa a Táplálék Allergiacentrum képviseletében. A küldöttgyűlést Parrag Tamás 
egyesületi elnök vezette, míg Szuda Jánosné készítette a jegyzőkönyvet, mely az alábbi beszámoló vázát is nyújtotta.

parrag tamás elnöki beszámolója

Parrag Tamás elnök a megválasztása óta eltelt időszakról 
számolt be. A 2006. októberi elnökválasztás után a Fővárosi 
Bíróságon, az otp-nél és egyéb helyeken az elnökcserével 
kapcsolatos bejegyzések, átírások megtörténtek. Decemberben 
az elnök pku-s érdemérmet alapított, amelyet minden évben 
olyan személyek kapnak, akik kiemelkedőt tettek az Egyesület 
érdekében. Az első érdemérmet Fodor Marcsi és Batki Zsolt 
kapta, a pku-s újság szerkesztésében elért eredményes 
munkájukért.

Január hónapban az Egyesület tulajdonát képező elavult 
számítógépeket pályázat útján két pku-s kapta meg. Az 
újságban is meghirdetett pályázat nyertesei: romfa Nikolett 
mélykútról és Bakos Barbara tatabányáról.

Az egyesület anyagi ügyei kapcsán az elnök kiemelte, hogy a 
Szegedi Gabonakutató felé minden tartozásunk rendeződött. 

Az elmúlt év során több pályázatot is benyújtottunk. ezek 
közül ötöt már elutasítottak, három bírálata még folyamat-
ban van. eddig csak a Videoton Holding zrt-hez benyújtott 
pályázatunk volt sikeres, ahonnan egy háztartási robotgépet 
kaptunk. Ezt a sütőstúdiókon használjuk. Az elnök megjegyez-

te, hogy sajnos egyre nehezebb pályázati úton pénzhez jutni, 
mivel nagyon sok szervezet kér támogatást e pályázatokon..

A januári elnökségi ülésen az egészségügyben bekövetkezett, 
bennünket érintő változásokról tájékozódtunk. Vendégeinkkel, 
partnereinkkel együtt kerestük a megoldásokat, és több lépésről 
is határoztunk.  levelet írtunk az egészségügyi minisztériumba, 
személyes találkozót kérve. elindítottuk a dobozdíj-kompen-
záció rendszerét, melyben az egyesület tagjai az alap tápszerek 
után fizetendő dobozdíjakat kaphatják vissza, amennyiben azt 
kÖzgyÓgy igazolvány hiányában nem tudják másutt elszá-
molni. Az elnökségi ülésen résztvevő doktornők ígéretet tettek, 
hogy folyamatosan megújítják a gyógyszer-keret igazolásokat, 
ezzel is elősegítve a közgyógyellátási igazolványok kiváltását. 
Mindezekről egy héten belül levélben értesítettük a tagságot.

szintén a dobozdíj ügyében emelte ki az elnök úr, hogy 
március hónapban Varga istván és kiss erika felkeresték az 
egészségügyi minisztériumban Horváth ágnes akkori államtit-
kárt, annak érdekében, hogy egyes termékekért ne dobozdíjat 
hanem kartondíjat kelljen fizetni. közbenjárásuk a médian-
yomás segítségével végül sikeres volt.

Az alaptápszerek dobozdíj-kompenzációja kapcsán az 
egyesület primmer rékát bízta meg a számlák összesítésével, az 
elszámolás bonyolításával. ellenételezésként diétás élelmiszer-
eket  kap.

Végül idei terveinkről beszélt Parrag Tamás. Ezek között 
szerepel a fiatal PKU-s szülők és kisgyermekeik részére egy 
hosszú hétvége szervezése, valamint egy nagyobb, nyári tábor 
megrendezése. A helyszínek felkutatásáért köszönetet mondott 
a Fatér családnak és széles zsoltnak, illetve mindenkinek, aki a 
tavalyi évben munkájával hozzájárult az egyesület életéhez.

Hozzászólások 

Dr. Kása Péterné, a szegedi gondozóközpont vezetője az 
ottani Gabonakutató által szervezett sütőstúdiókra hívta fel a 
figyelmet, elsősorban azért, mert nagyon alacsony a környék-
beli belföldi családok részvételi aránya. ugyanakkor nagyon 
sokan érkeznek határainkon túlról ezekre a stúdiókra.

parrag tamás Csilla nap alkalmából köszöntötte Dr. somogyi 
Csillát, aki megköszönte a megemlékezést. majd beszámolt 
arról, hogy milyen jó hatással volt a pku-sokkal készült sok 
interjú a dobozdíj ügy megoldására. Nagyon sok ember csak 
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közösség - Hírek

most szerzett tudomást erről az állapotról és pozitívak voltak 
a visszajelzések. Felszólalásában beszámolt még arról is, hogy a 
rirosz 2004-ben pályázott egy könyv megírására, amelyben 
12 ritka betegséget mutatnak be. A könyv elkészült, megírásá-
ban a budapesti gondozóközpont is részt vállalt. A könyvből 50 
példányt kaptunk. A rirosz azóta már csatlakozott a ritkák 
európai szövetségéhez is, és most egy nagyszabású pályázaton 
dolgoznak: egy habilitációs intézet létre hozására a cél.

parrag tamásné kérésére Dr. somogyi Csilla elvállalta, hogy 
a rirosz-ban a továbbiakban is képviseli az egyesületet. 

Dr. Hacsek Gábor, a NUMIL Kft. képviselője hozzászó-
lásában kiemelte, hogy most érezte először, hogy az Egyesület 
együtt és az egyének külön-külön is sikeresek voltak a dobozdíj 
ügy érdekérvényesítő folyamatában. A kis kiszerelésű ter-
mékeknél sikerült a kartondíjat kiharcolni. Fontos eredmény 
az is, hogy a szerződött gyógyszertárakon keresztül már a 
dobozdíj befizetése nélkül lehet a kiemelt termékekhez jutni. 
majd bemutatott egy új iható tápszert, melyet 9 éves kor felett 
lehet használni.

Dr. Ferenczi Éva, a budapesti Dorottya Patika vezetője 
elmondta, hogy a sok változás miatt kell egy kis rákészülés a 
rendszer zökkenőmentes alkalmazására. Ezért kis türelmet kér 
a gyógyszerek rendelésekor. Ő is azt tapasztalta, hogy pozitív 
volt a médiában való megjelenés.

Batki zsolt, újonnan megválasztott budapesti elnökhely-
ettes elmondta, hogy Soltész Miklósnénak, Soltész Gergő 
anyukájának köszönhető a dobozdíj-ügy interjúinak indítása. 
Úgy vélte, valóban sikertörténet a dobozdíj kartondíjjá vál-
tozása, amelynek érdekében az egész egyesület összefogott. 

ugyanakkor más ügyekben nagyon hiányolja a tagság aktív 
részvételét, támogatását.

Szintén a tagság aktívabb közreműködését kérte még 
hozzászólásában kiss erika és parrag tamás is. elmondták, 
hogy a mostani helyzetben még nagyobb összefogásra van 
szükség, és már egy kis segítség is nagyon sokat jelenthet, akár 
százezres nagyságrendű összegek sorsa múlhat rajta. 

Filótás gábor jó példával elöl járva felajánlotta, hogy segít 
a fénymásolásban. Beszámolt arról is, hogy tavaly ő kísérte  
széles patrikot gübybe, ahol nagyon jól érezték magukat.

kovács zsuzsa  a szegedi gabonakutató képviseletében 
szólalt fel. Az idén kicsit későn indult a bónos megrendelés, ezért 
türelmet kér a csomagok postázásakor. A szegedi gabonakutató 
speciális helyzetéről szólva elmondta, hogy három ország /
szerbia, románia, Horvátország/  közelében vannak, így sokan 
átjárnak hozzájuk sütőstúdióra és vásárolni. Sajnos azonban 
Magyarországról kevesen jutnak el a sütőstúdiókra.

pénzügyek

molnár tímea, az egyesület szegedi elnökhelyettese egy 
levelet olvasott fel, amely a magya államkincstártól érkezett 
és 272.368 forint visszafizetésére szólított fel bennünket. ezt az 
összeget Egyesületünk működési célokra nyerte egy pályáza-
ton, de a elhasználással nem sikerült időben és az előírásoknak 
megfelelően elszámolni. Így vissza kellett fizetnünk az összeget 
annak érdekében, hogy a további pályázatokon részt vehessünk. 
molnár tímea felhívta arra a figyelmet, hogy a pályázatok 
elszámolása sok odafigyelést és munkát igényel, és ebben a tag-
ság támogatását kérte. 

Kiss Erika, az Egyesület “pénztárosa” beszámolt pénzügyi 
helyzetünkről. A tavalyi 1%-os kampány jól sikerült, 3.766.009 
forintot kaptunk. ám ezt az összeget is majdnem elveszítettük, 
mert itt sem sikerült időben leadnunk a kifizetéshez szükséges 
papírokat. Ez is arra hívja fel a figyelmet, hogy több segítő 
kézre van szükség, mert a sok munkát végző, fáradt emberek 
könnyebben hibáznak. jelenleg több, mint nyolcmillió forint van 
az egyesület és az Alapítvány számláján. jól állunk tehát, de 
okosan kell beosztani ezt a pénzt, hiszen ebből kell finanszíro-
zni a táborokat és akciókat is.

kemény józsef hozzászólásában az ajánlja, hogy menjünk az 
1%-ok elé, azaz még a szórólapok elkészülte előtt keressük meg 
az embereket és adjuk meg a technikai számunkat. ugyanakkor 
ekler józsef úgy érzi, ez kockázatos megoldás, mert már egy 
szám elírása is problémát okoz.

parrag tamás zárszavában megállapítja, hogy nívós egyesület 
vagyunk. Nagy a tapasztalatunk és például szolgálhatunk 
másoknak.

A beszámolót a hozzászólásokkal együtt a küldöttgyűlés 
elfogadta.
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Fókuszban: egyesületi munka

Egyesületi munka
- Mindenki segítségére szükség van!

sok félreértés van a pku-s egyesülettel kapcsolatban. sokan 
nem tudják kikből áll az elnökség, mi a feladatuk, milyen ügy-
ben tudnak segíteni, és egyáltalán mikor érdemes hozzájuk for-
dulni. Vannak, akik azt hiszik, hogy főállású emberek csinálják 
ezt a munkát sok-sok pénzért. De a valóság egészen más. 

Az Egyesület elnöksége olyan szülőknek és PKU-s betegeknek 
a csoportja, akik mind a saját szabadidejükben próbálnak 
az egész közösségért tenni. senki nem kap azért fizetést, 
hogy bejön borítékolni, hogy megtervezi az 1%-os kampányt, 
megszervezi a tábort, bekönyveli a beérkezett csekkeket a 
tagnyilvántartásba, kipostázza a bónokat vagy éppen cikket 
ír az újságba. A szerencsésebbeknek van saját rendes, nyolc 
órás állása, amiből él. Emellett, ezután kezd neki az Egyesületi 
ügyeknek - amiből nem kevés van. 

mert ha mi, pku-sok nem csináljuk meg a munkát, akkor 
helyettünk ezt senki nem teszi meg. Akkor nem lesz tábor, nem 
lesz bón, nem lesz újság - és lassan egy csomó jó kezdeményezés 
elhal. Vagy nem olyan lesz, mint ahogyan megszoktuk már évek 
óta. korábban erika és Csilla néni elvégeztek számtalan olyan 
adminisztratív terhet, amely nem az ő feladatuk lett volna. 
De mivel fontos volt számukra ez a közösség, nem érezték 
tehernek, hogy elvégzik.

Az idők azonban változnak - az egészségügyben mostanában 
nagyon gyorsan. egyre kevesebb ember foglalkozik a pku-sok-
kal, egyre több munkát kapnak - vagy más okok miatt tudnak 
egyre kevesebbet vállalni. Így lett az utóbbi időben egyre több 
az elégedetlenség a tagok, és az elnökség részéről is.

Mert könnyű számon kérni, hogy miért késik ez, vagy az. De 
annak, aki ezt saját kevéske szabadidejében csinálja, és esetleg 
téved, vagy késik, nagyon bántó, ha állandóan dühös telefonok-
ban kérik rajta számon az ingyen, lelkesedésből végzett munkát. 
Csoda, hogy ha legközelebb már nem szívesen vállalja el?!

kifogás persze mindig van. például, ha borítékolni kell, még 
a közelben lakók sem szívesen áldozzák erre a szabad estéjüket. 
márpedig 400-500 levelet kinyomtatni, borítékba tenni, postára 
vinni nem kis munka, még fizikailag sem! És például, amikor 
a táborba kellett elvinni néhány karton tejet, senki nem jelent-
kezett, hogy van még hely a kocsijában. Csak aztán amikor 
késnek a levelek, és nincs ott a megszokott reggeli sNo-pro 
az asztalon, akkor mindenki felháborodik – „hiszen ez jár 
nekünk”!!!

pedig nem! Nem jár!
Az a tagdíj, amit évente befizetünk, elmegy a bélyegek, a 

bónok, a táborozás költségeire. Ebből senki nem húz hasznot! 
Nincs egyesületi titkárság, iroda, számítógép, fax, vagy olyan 
munkaerő, akit le lehetne szidni a késésért.

Mi, mindannyian felelősök vagyunk azért, hogyan működik 
az Egyesület, és ha valaki elégedetlen, akkor nyitva áll előtte 
az ajtó - tárt karokkal várunk minden segítő szándékú embert! 
Munka van bőven!

Persze arra is van lehetőség, hogy maradjon minden a régiben 
- mindenki éli a saját életét, intézi a saját ügyeit. ám akkor, ha 
mi nem dolgozunk a saját egyesületünkért, amely értünk van 
és nekünk intézi az ügyeket, akkor előbb-utóbb meg kell fizetni 
valakit azért, hogy megcsinálja a “nem-szeretem” munkákat.

Jó lenne tudni, hogy mit gondolnak erről az Egyesületi tagok. 
ezért azt gondoltuk, hogy közöljük a két elnökhelyettes e-mail-
vitáját. Két teljesen eltérő álláspont. De bárki beleszólhat! Ha 
nem teszi, persze azzal is szavaz. 

Batki zsolt levele: 
“próbáljunk megoldásokat találni arra, hogyan lehetne minél 

több embert bevonni a munkába. Ha annak jellege megengedi, 
hogy hazavigyük, akkor próbáljuk ki  egyszer ezt. Vagyis ha 
csak borítékolásról van szó, akkor szerintem nem kell időhöz, 
helyhez kötnünk a dolgot, mert azt elképzelhetőnek tartom, 
hogy nehezen megoldható, hogy fix időben megjelenjünk a 
Budaiban.  Ellenben azt elképzelhetőnek tartom, hogy szétosz-
tva a munkát többen hazavigyenek egy-egy adagot, és otthoni 
szabad órákban egy-két nap múlva kész legyen az egész. Bár 
már sejtem, hogy ez sem működő megoldás, csak akkor, ha 
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valaki felvállalja, hogy házhoz szállítja a munkát, aztán  pedig 
össze is szedi a kész dolgokat. meg aztán ezzel még messze nem 
vagyunk kész, hisz után még postára kell vinni, stb. És még 
mindig csak a pestiek jöhetnek szóba. szóval marad teher így is 
elég. ezért jön a második megoldási javaslat:

Bízzuk ezt egy alvállalkozóra. Annál is inkább, mert végre 
éppen ilyen feladatokra kapott az egyesület támogatást, amit 
ráadásul még nem is használtunk fel. Az elgondolásom az, hogy 
megállapodunk egy céggel, hogy az ilyen jellegű adminisztratív 
feladatokat a jövőben ők végzik (beleértve a levél nyomtatást, 
borítékolást, postára adást) nekünk csak az a dolgunk hogy 
e-mailekben átküldjük a feladatokat, levélszövegeket, cím-
jegyzéket, meg ami még  kellhet. Ők a többit megcsinálják. 
szerintem egy évre legalább megoldanánk ezt a kérdést, és 
ráadásul nem függünk budapesti tagtársainktól, mindenki épp 
ugyanannyival járul hozzá ehhez a munkához.”

molnár timi válasza: 
“Az első megoldás szerintem sem kivitelezhető, éppen a Zsolt 

által említett hátrányok miatt.  De én a második megoldást sem 
támogatom, mert az egyesület egyik alapelve, hogy itt társadal-
mi munkában végeznek feladatokat az emberek, és gerinctelen 
dolognak tartom részünkről azt, hogy amit eddig Csilla néni, 
Erika, és a vállalkozó szülők, PKU-sok saját idejükből áldozva 
készítettek el, azért most fizessünk egy külső cégnek!!! Nem vál-
tozott annyit a világ, hogy ne legyenek olyan szülők, gyerekek, 
akiknek fontos ez az egész. Én Nem eNgeDNÉm, hogy azt 
a pályázaton nyert összeget külső munka díjazására herdáljuk 
el, holott még soha senkinek nem fizettünk még sokkAl 
NAGYOBB horderejű munkáért sem!!!! És persze, gondoljunk a 
hólabda-effektusra,... ezek után mindenkinek, aki megmozdítja 
a kisujját az egyesület érdekében, alapja lehet benyújtani a 

számlát???? Na neeeeeee....”

Batki zsolt válasza:
“Úgy látszik nem voltam elég egyértelmű. Nehogy már 

bárki is azt gondolja,  hogy ezen akármelyik cég is sokezreket 
tudna keresni, illetve hogy támogatnám akár én is az ilyenbe 
való belemenést. Amit pedig a teherviselésről gondolok: Nem 
fogalmaznék durván, de az biztos, hogy nem fair Csilla nénivel, 
Erikával szemben, hogy ezek a munkák eddig elsősorban az ő 
közreműködésüket jelentette. Vagyis az egyesület 90%-a pont 
semmit nem vállalt magára ebből. Oké ez így?? Tudjuk garan-
tálni hogy ez változni fog?? Ha viszont az egyesület kiszervez, 
azaz pénzt ad azért, hogy ne éppen a már így is agyonterhelt 
támogatóinkat terheljük újra és újra, azzal minden egyes 
egyesületi tag viseli ennek a munkának a terheit is, hiszen min-
dannyiunk közös kasszájából fizetünk, vagyis egyformán jelent 
mindenkinek mondjuk éves szinten mínusz 200 Ft-ot az, hogy 
ne Erika, Csilla néni, és a néhány törzstag “szívjon” (elnézést a 
kifejezésért). Hááát... én akár éves szinten 500 Ft-ot is áldoznék 
ezért, és ezt jobban tudom garantálni, mint azt hogy X nap 
y órájában felmegyek borítékolni. (vagy éppen cégbíróságon 
sorba állni, vagy ilyesmi)

És ne mutyizzunk, nehogy “elinduljon a hólabda effektus”, 
bár szerintem kissé csúsztatás, hogy “benyújtja a számlát, aki a 
kisujját is megmozdítja”. Bocs, nem erről van szó, hanem éppen 

arról, hogy ha senki nem mozdítja a kisujját sem, annak bizony 
megvan az ára!”

molnár tímea válasz: 
“Én értem ezt is, amit te írsz, de az a baj, hogy ha szerződünk 

valakivel ilyenre, akkor a többség nem fogja azt megérezni, meg-
látni, megtudni, hogy “senki nem mozdítja a kisujját sem, annak 
bizony megvan az ára!”. A legideálisabb az lenne, ha belátnák 
a tagok, hogy ezt saját magunk miatt tesszük, és ezért cserébe 
– bár fizetést nem kapunk – a mi helyzetünk lesz könnyebb… 
akár szülőkről, akár PKU-sokról beszélünk!  De általában az 
van, hogy a tagok megkapják a bonjukat, a táborokba jönnek, a 
fenekük alá van téve minden és ennyi!!! talán naiv feltételezés, 
hogy egyszer talán kapcsolnak azok, akik eddig nem tettek 
semmit, és amikor erika azt kéri, hogy jöjjenek el az emberek, 
és segítsenek neki borítékolni, akkor majd legközelebb ezt nem 
hagyják válaszolatlanul és eredménytelenül! 

Értem zsolti, hogy miért írod a te álláspontodat, és gondo-
lom, te is megérted az enyémet, tehát nem kötözködni szeret-
nék, viszont félek, hogy ez egy lavinát indít majd el.

Ti mit gondoltok?”

És aki ezt a cikket elolvasta mit gondol? 

(Várjuk az ötleteket, véleményeket az egyesület 
elérhetőségeire!)
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tépje ki ezt a lapot (9-12 oldal) és gyûjtse a recepteket, diétás élelmiszereket!

ZÖLDSÉGES POGÁCSA
kb. 25 db
Hozzávalók:
400 g  fehérjeszegény loprofin kenyérpor
1 kk.  cukor a kelesztéshez
2 kk.  só
100 ml langyos víz
25 ml  tejszín (30 % zsírtartalmú)
1 dl  natúr joghurt
100 g  burgonya
2 ek.  karamellizált cukor
2 kk.  vegeta
1 mk.  bors
200 g  gomba, vagy káposzta, vagy sárgarépa
  megkenéshez : olaj

elkészítése:
A fehérjeszegény loprofin kenyérport egy öblös edénybe 

öntjük és hozzáadjuk a vízzel és cukorral felfuttatott élesztőt. 
Hozzáadjuk a sót, a tejszínt, joghurtot, a karamellizált cukrot, 
a megfőzött és összetört burgonyát és a fűszereket. Az egész 
masszát keverőgép segítségével összekeverjük. A dagasztás 
alatt a vizet és a tejszínt fokozatosan hozzáadagoljuk.

kivesszük a tálból és gyúródeszkán, ismét jól átgyúrjuk, majd 
hozzáadjuk az apróra vágott zöldség felét. 30 percen át befedve 
meleg helyen kelesztjük. ezután a tésztát ismét jól átdolgozzuk 
és kb. 25 pogácsát, formázunk belőle. A pogácsák közepébe 
egy szelet gombát nyomunk és megkenjük olajjal. Sütőpapírral 
bélelt vagy kizsírozott tepsibe helyezzük, s további 20 percig 
kelni hagyjuk.

A sütő hőfoka : 220 °C
Sütési idő :   15 perc 

tápanyagtartalom :

mennyiség phe (mg) fehérje (g) szénhidrát (g) zsír (g)    kj (kcal)
100 g 50 1 91 18 2265 (536)

1 darab 16 0,4 29 5,8 730 (173)

PKU-S TOJÁSOS NOKEDLI

Hozzávalók:
300 g   loprofin kenyérpor
2 adag  loprofin tojáspótló por
2 ek.   olaj
  só

A „tojáshoz”
4 adag  loprofin tojáspótló por
1 dl  loprofin tej, vagy lp drink
vegeta

elkészítése:
A loprofin kenyérport elkeverjük a sóval, olajjal, az elkev-

ert tojáspótló porral, majd annyi kézmeleg vizet adunk hozzá, 
hogy galuska állagú legyen! Ha nem tudod milyen, gyere el a 
sütőstúdióra , kipróbálhatod!!!

kb. 20 percet állni, hagyjuk, és forró, lobogó olajos vízbe 
szaggatjuk. Ha megfőtt, leöblítjük folyóvízben, majd olajra 
dobjuk, és felforrósítás után, ráöntjük a tojásporos tejet. Addig 
sütjük, rázogatjuk, míg kész nem lesz.

tápanyagtartalom:
mennyiség phe (mg) fehérje (g) szénhidrát (g) zsír (g) kj (kcal)
100 gramm 20 0,4 3,4 6,5 407 (97)

 

BURGONYÁS-TEJFÖLÖS CSIGABIGA
kb. 20 db

Hozzávalók: 
400 g  fehérjeszegény loprofin kenyérpor
1 zacskó  élesztő
100 g  margarin
1 db  tojásnak megfelelő Loprofin tojáspótló por 
  (10 g por + 40 ml víz)
200 g  főtt, tört burgonya
50 ml  tejföl
150 ml loprofin tej
1 ek.   mustár
1 ek.   vegeta, vagy delikát fűszerkeverék
1 kk.   só

elkészítése:
A fehérjeszegény loprofin kenyérporhoz hozzáadjuk az 

élesztőt, csipetnyi cukrot, a főtt áttört burgonyát, kikevert 
tojáspótló port, valamint a többi hozzávalót. Fokozatosan 
hozzáadjuk a loprofin tejet, majd ha a tésztánk teljesen 
egynemű, alaposan átgyúrjuk. 

kinyújtjuk, és ezután feltekerjük a tekercset, és vastag lapú 
késsel felszeleteljük. A tetejét piros arannyal, mustárral megken-
jük, és apróra vágott zöldfűszerekkel megszórjuk. Sütőpapírral 
kibélelt tepsibe helyezzük, és 15 percig kelesztjük. 

sülés közben többször kenjük meg loprofin tejjel.

A sütő hőfoka: 200 C
Sütési idő :   15-20 perc

tápanyagtartalom:

mennyiség phe (mg) fehérje (g) szénhidrát (g) zsír (g) energia 
(kcal)

100 g 35 0,8 60 12 345



egészség - Nyári konyhánk

tépje ki ezt a lapot (9-12 oldal) és gyûjtse a recepteket, diétás élelmiszereket!

SZENDVICSSÜTŐBEN KÉSZÜLT KENYÉRKE
20 szelet

Hozzávalók: 
360 g  fehérjeszegény loprofin kenyérpor
1 zacskó élesztő
1 dl.  olaj
4 dl  lpd tej, vagy loprofin tej
1 adag loprofin tojáspótló por
2 kk.   só
1 ek.   köménymag

elkészítése:
A fehérjeszegény loprofin kenyérport egy öblös edénybe 

öntjük, hozzáadjuk a felfuttatott élesztőt, az olajat, a sót, az lpd 
tejet (vagy Loprofin tejet), valamint az őrölt köménymagot is 
egyenletesen ráhintjük. 

Az egész masszát robotgép segítségével összekeverjük, fél 
órán át meleg helyen kelesztjük. Szendvicssütőbe öntjük, egy 
vágatba egy evőkanál tésztát teszünk.

Variációk:
A masszába keverhetünk 2 ek. pirosaranyat is, ekkor szép 

paradicsomos kenyerünk lesz, vagy 2 ek. Alacsony fehérjetar-
talmú majonézt, akkor még finomabb.

Megkenhetjük vajjal, margarinnal, fűszeres öntetekkel, tész-
taöntetekkel, és olyan meleg szendvicskrémekkel, melyekben a 
fehérjetartalom 100 g termékben maximum 2 g-nyi.

Sütési idő:  20-25 perc

tápanyagtartalom:
mennyiség phe (mg) fehérje (g) szénhidrát (g) zsír (g) energia 

(kcal)
1 szelet 6 0,12 26 5,6 157

rÓzsás sütemÉNy

Hozzávalók: 
400 g  fehérjeszegény loprofin kenyérpor
1 zacskó  élesztő
100 g  margarin
20 g   méz 
100 g  cukor
1 zacskó vaníliás cukor 
1 db  tojásnak megfelelő Loprofin tojáspótló por 
  (10 g por + 40 ml víz)
150 ml loprofin tej, vagy lp drink tej
  csipet só
töltelék:
50 g  apróra vágott mazsola
200 ml loprofin tej, vagy lp drink tej
1 zacskó vaníliás pudingpor
50 g   kókuszreszelék
50 g  milli kakaópor , vagy lp choco 
30 ml  olaj a megkenéshez
  sárgabarcklekvár
elkészítése:
Az élesztőt langyos Loprofin tejben vagy vízben, kevés 

cukorral felfuttatjuk. A fehérjeszegény loprofin kenyérporhoz 
hozzáadjuk a felfuttatott élesztőt, valamint a többi hozzávalót. 
Fokozatosan hozzáadjuk a loprofin tejet, majd ha a tésztánk 

teljesen egynemű, alaposan átgyúrjuk. Keményítővel megszórt 
deszkán ujjnyi vastagra kinyújtjuk, és megkenjük a töltelékkel. 
A loprofin tejet elkeverjük a kakaóporral, vagy lp chocoval, 
felfőzzük a pudingporral. Megkenjük vele a tésztát, és megszór-
juk az apróra vágott mazsolával és a kókuszreszelékkel.

ezután feltekerjük a tekercset, és vastag lapú késsel fel-
szeleteljük. Sütőpapírral kibélelt tepsibe helyezzük, és 15 percig 
kelesztjük. Ezután Loprofin tejjel megöntözzük, és sütőben 
megsütjük. sülés után vízzel elkevert sárgabaracklekvárral 
kenjük meg!

sülés közben többször kenjük meg fehérjeszegény tejjel.
A sütő hőfoka: 175 C
Sütési idő :   50-55 perc

tápanyagtartalom:
mennyiség phe (mg) fehérje (g) szénhidrát (g) zsír (g) energia 

(kcal)

összes 236 7,2 519,5 123, 3210,5

100 g 26 0,8 57,7 13,7 356,7

zsemlekeNyÉr
20 szelet

Hozzávalók: 
500 g  fehérjeszegény loprofin kenyérpor
1 zacskó élesztő
1 kk. guarmag liszt (állományjavító, használatával sokkal 

magasabb, szellősebb lesz a kenyér tésztája, diétás boltokban 
kapható)

1 dl  szénsavas ásványvíz
5 dl  lpd tej, vagy loprofin tej
100 g   főtt burgonya
3 ek.  olaj
2 dkg  só
3 gerezd  fokhagyma, vagy fokhagymakrém vagy 
2 kocka knorr ízbomba
1 ek.   tetszés szerinti zöldfűszer

elkészítése:
A fehérjeszegény loprofin kenyérport egy öblös edénybe 

öntjük, hozzáadjuk a felfuttatott élesztőt, guarmag lisztet, az 
olajat, a sót, az lpd tejet (vagy loprofin tejet), valamint az 
ásványvizet, az apróra zúzott fokhagymát, és a tetszőleges 
zöldfűszereket is egyenletesen ráhintjük. 

Az egész masszát robotgép segítségével összekeverjük. 
Kenyérsütő formába öntjük, fél órán át meleg helyen kelesz-
tjük. 

Előmelegített sütőben megsütjük, 10 perccel a sütés befe-
jezése előtt olajjal megkenjük.

A sütő hőfoka: 180 C
Sütési idő:   25-30 perc
tápanyagtartalom:

mennyiség phe (mg) fehérje (g) szénhidrát (g) zsír (g) energia 
(kcal)

Összes 
(20 szelet)

281 5 517 111 3140

1 szelet 14 0,3 26 5,6 157
 



egészség - Újdonságok

tépje ki ezt a lapot (9-12 oldal) és gyûjtse a recepteket, diétás élelmiszereket!

Gyártó, termék (kép) Típus Csomagolás Fehérje 
g/100 gramm

Fenilalanin 
mg/100 gramm

Nobilis  almaszirom (1) alma-chips Világoszöld , zacskós 0,5 25
Hungaro-Chips Alma-
chips(2)

alma-chips piros, zacskós 0,4 20

Casali Schokobananen (3) banános habbal töltött szelet sárga,  dobozos 2 100
Boci Banános féltojás (4) habosított zselé étcsokoládé-

ban
zöld, dobozos 1,52 76

FarciFrutto (5) barackos piskóta-szelet sárga, tasakos 1 darabban 1,2 1 darabban 60
TESCO fitt kukoricás 
falatok (6)

gyorsfagyasztott kukoricás 
elősütött falatkák

kék-fehér, zacskós 5,6 g 1 darabban 
0,22

280  1 darabban 11,2

SPAR kakaópor (7) kakaó italpor kék, zacskós 1 50
Trigut olvadórágó (8) olvadórágó rózsaszín, zacskós 0 0
Norbi update majonéz (9) majonéz flakonos 0,6 30 

PKU-s diétába illeszthető 
élelmiszerek

(Összeállította: Kiss Erika)



tépje ki ezt a lapot (9-12 oldal) és gyûjtse a recepteket, diétás élelmiszereket!

egészség - Újdonságok

Mixer Iskola - Banán-kókusz koktél

látogassunk el Visi karcsi mixeriskolájába, ahol egy remek nyári koktél receptjét sajátíthatjuk el 
- természetesen pku-s változatban!

Azt hiszem, ennél egyszerűbb koktélt még nem sokat 
készíthettünk, s minek is állandóan túlbonyolítani az 
ízeket. Ma az egyszerűségé a főszerep, ennek ellenére 
garantáltan lesz olyan finom a végeredmény, mint egy 
“sok-összetevős” koktél esetében. Gyere, próbáld ki velem 
a Banánkókuszkoktélt!

Bátran állíthatom, hogy a banán az emberek nagy 
százalékánál a kedvelt gyümölcsök közé tartozik, sokan 
szeretik csak úgy, magában legalább annyira, mint sütemé-
nyben, pudingban, italban és csokis változatban egyaránt. 
Hogy mitől ennyire népszerű ez a gyümölcs? Ki tudja? 
talán jellegzetes,

kellemesen enyhe íze, bársonyos gyümölcshúsa, illata 
és mássága miatt. mert valljuk csak be, hogy a legtöbb 
gyümölcs egészen más, sokkal lédúsabb, színesebb, többny-
ire gömbölyű, nem pedig hosszúkás, mint a banán. Talán 
ettől olyan közkedvelt, s ez az oka annak is, hogy ma ezt 
a gyümölcsöt választottam koktélunk alapanyagául.

De gondolkozzunk egy kicsit, hogy mi illene legjobban 
a banánhoz, ha már a másságot tekintjük fő szempont-
nak?! Hát, persze, hogy a kókusz. Az is fehér húsú, s bár 
csontos külső héja van, valahol mégis olyan jól illik az íze 
a banán ízéhez.

egyszóval, itt már nincs mese, ma a kókusz és a banán 
egy párt fognak alkotni!

kezdjük azzal a munkát, hogy a kókuszreszeléket 
áztassuk be a fél liter tejbe, s hagyjuk benne úgy 10-20 
percig. Amikor eleget ázott a kókusz, hozzáadva a banánt, 
a cukrot, valamint a citromlevet, turmixoljuk össze az 
egészet.

talpas pohárban a legszerencsésebb tálalni, s ha a díszí-
tést fontosnak tartod, akkor a banánkarika tökéletesen 
megteszi. 

Ez a koktél nem annyira erőteljes ízű, mint általában 
a piros gyümölcsös vagy a narancsos és egyéb gyümölc-
skoktélok. Azoknál sokkal enyhébb, mégis jellegzetes ízű 
finomság. Érdemes kipróbálni, csak aztán győzd elégszer 
elkészíteni, ha nagyon megszeretnéd!

Az összetevők tehát ezek:

5 dkg kókuszreszelék
fél liter tej (sno-pro vagy lpD)
10 dkg banán
2 evőkanál cukor
ici-pici citromlé.
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közösség - hírek

A „RITKÁK” című könyvről
Mukoviszcidózis, Cri Du Chat szindróma, Down kór, achondroplásia, fenilketonúria... olyan ritka betegségek nevei 

ezek, amelyekkel alig találkozik a hétköznapi ember, mi azonban legalább az egyiket közelről is ismerjük. Most pedig 
megismerhetjük a többit, a többieket is. Olyan sorstársainkat, akik ritka betegségeik miatt hasonló problémákkal 

találkoznak a hétköznapokban, mint mi. Rólunk szól a RITKÁK című könyv, melynek születésénél Csilla néni is ott 
bábáskodott.

2005-ben „A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők 
Országos Szövetségének (rövidítve RIROSZ) létrehozása” 
címmel a civil szervezetek tartós területi és/vagy szakmai 
együttműködésének előmozdítására, továbbfejlesztésére kiírt 
pályázaton résztvevő 12 szervezet (Cisztás Fibrózis Egyesület, 
Cri Du Chat Baráti társaság, Csupaszívek társasága, Dávid 
kisemberek társasága, magyar mukopoliszacharidózis 
társaság, magyar rett szindróma Alapítvány, magyar VHl 
társaság, magyar Williams társaság, magyarországi pku 
egyesület, martin-Bell Alapítvány, sclerosis tuberosa Baráti 
társaság, siket-Vak egyesület) egyikeként sikeresen pályáz-
tunk. 

2006-ban megalakult a rirosz és létrejött a honlap is 
(http://www.rirosz.hu). A pályázat segítségével került sor 2006. 
júniusában a ritkák c. könyv megjelentetésére, mely a ritka 
és veleszületett rendellenességgel élőket és támogató szerveze-
teiket mutatja be.

A könyv fülszövegében dr. Fekete györgy egyetemi tanár 
leírja, milyen égető, megoldatlan kérdés a ritka betegségekben 
szenvedő gyermekek, felnőttek és családtagjaik magára hagya-
tottsága, társtalansága, a hasonlóan nehéz helyzettel küszködő 
sorstársak megtalálása. e mostani kiadvány e téren jelent 
hazánkban új, hiánypótló segítséget.

 A szerkesztői ajánlás (dr. Pogány Gábor - dr. Somogyi 
Csilla) ezzel a Paul Veléry idézettel kezdődik: „Az ember mind-
ent nélkülözhet, csak a másik embert nem. különösen a beteg-
ségben tanuljuk meg, milyen nagy szükségünk van a másik 
emberre.”

Nagy öröm és megtiszteltetés volt számunkra a kiadvány 
szerkesztése. ugyanakkor sokat töprengtünk, hogyan és milyen 
formában adjuk közre ezeket a hiánypótló ismereteket. 

Hallott Ön már ezekről a furcsa nevű ritka betegségekről? 
tudja, milyen nehézségekkel kell megbirkóznia azoknak a 
családoknak, ahová ritka betegségben szenvedő gyermek szül-
etik? Hogyan lehet segíteni gondjaikon, mi nehezíti életüket? 
mekkora küzdelmet vívnak az elfogadásért? mi a helyzet 
európában e téren? olyan összeállítást szerettünk volna kéz-
beadni, ami dióhéjban megismerteti az olvasót a ritka beteg-
ségek lényegével, a betegséggel kapcsolatos legalapvetőbb 
teendőkkel és bemutatja azokat a lehetőségeket, melyeket 
a ritka és veleszületett rendellenességgel élőket támogató 
szervezetek nyújtanak. Az önsegítő civil szervezetek elért ered-
ményeit olvasva erőt és bizakodást meríthet az olvasó. 

részletesen ismertetjük az eurorDis (ritka Betegségek 
európai szervezete) 2005. évi kiadványának “ritka beteg-
ségek: a kezelés fontosságának felismerése” c. kivonatát. Az 
EURORDIS 24 különböző ország több mint 200 ilyen szerveze-
tét képviseli, és több mint 1000 ritka betegséggel foglalkozik. 
Ennek eredményeként az egész Európában élő 30 millió, ritka 
betegség által sújtott beteg szócsöve.

 A kiadványban szereplő szervezetektől kapott, a beteg-
séget és a támogató egyesületet bemutató anyagokat ABC sor-
rendben közöljük.

 A függelékben válogatás található a www.fog-
yatékosügy.hu honlapon megjelentekből és a TÁMASZ-
jogszabálygyűjteményből.

reméljük, ez a kis könyvecske segíteni fog, hogy a 
„RITKÁK” és családjaik a mindennapok terheit könnyebben 
viseljék, életminőségük jobb legyen és boldogabban éljenek.

köszönjük mindazoknak, akik segítették a kiadvány 
megjelenését. személy szerint külön köszönöm a magyarországi 
PKU Egyesületről szóló fejezet megírásában nyújtott segítséget 
dr. schuler ágnesnek és pecze krisztinának, Varga istvánnak 
pedig a nyomdai munkák koordinálását.

A „Ritkák” korlátozott példányszámban előzetes igénybejelen-
tés alapján térítésmentesen Kiss Erikától kérhetők. Interneten 
keresztül olvasható a www.rirosz.hu honlap „Publikációink” 
rovatában.

A könyv szerkesztéséért járó 100 000 forint tiszteletdíjat a 
pku egyesület javára felajánlottam.

Szeretettel
Dr. Somogyi Csilla

(Csilla néni)
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Fókuszban: egyesületi munka

Már egy kis segítség is 
sokat jelent!

Parrag Tamás, a Magyarországi PKU Egyesület elnöke mondta a fentieket az Egyesület legutóbbi 
küldöttgyűlésén. A fejünkbe kell vésni, mert a kis segítségek hiánya még többet jelent - az Egyesület 

működését kockáztatja. Persze honnan is tudnánk, miben, mikor, hol és hogyan segíthetünk? 
Például az alábbi listából, amelyet Kiss Erika állított össze az Egyesület szokásos évi feladatairól.

Általános rendszeres feladatok

• postafiók ürítése hetente
• Egyesületi telefon működtetése 
• levelekre való folyamatos válasz, pótlások intézése
• Egyesületi holmik (projektor, vágógép, fényképező, 

stb.) leltár?

Személyekhez kötött feladatok

• Újság: Fodor marcsi, Batki zsolt-szerkesztés, cik-
kírás, interjúk, tördelés, stb.

• Újság: kemény józsef, nyomdából való elhozása, 
csomagolása, borítékolás, feladás

• Bónok: gazdag Norbert
• pályázatok: molnár tímea
• táborozás eddig: götz Anita, rákos Balázs - hely-

szín, programok, szállás, helyi munkálatok
• táborozás: kiss erika-diéta betanítása, helyszíni 

egyeztetés, alapanyagok megrendelése, leszállítatás 
megszervezése, helyszínen irányítás

• Banki, pénzügyi feladatok: kiss erika - egyesületi, 
Alapítványi utalások, befizetések ellenőrzése, tagdíj, 
tábori befizetések, stb. 

Január
• tagnyilvántartás rendbetétele
• tagsági levelek kiküldése (adatlap + csekk + 

beköszöntő levél), fénymásolás, borítékolás, pos-
tázás)

• Csekkek rendelése otp
• 1 %-os levelek kiküldése (levél + 20 db adószámos 

lap + formanyomtatvány), nyomdában kinyomtatni, 
fénymásolás, borítékolás, postázás...

• A beérkezett adatlapok, és csekkek alapján aktuális 
taglista felállítása, és a bónos levelek elkészítése

• Bónos levelek kiküldése a tagok számára (bónok 
nyomtatása, kísérőlevél másolása, csekkek, 
megrendelőlapok)

• utalások  könyvelés, pénzügyi feladatok elvégzése
• pályázati háttérmunka (számlák másolása, hivatalos 

papírok beszerzése, cégbíróság, banki nyilatkozatok, 
aláírási címpéldány, közjegyző, stb.)

• 
Február
• pku-s újságba cikkek, információk, anyagok, Batki 

zsolt-Fodor marcsi munkájának segítése
• etikett nyomtatása, kemény józsinak lejuttatni
• Új tagok folyamatos követése, taglista bővítése, 

aktualizálása
• ApeH benyújtandók kezelése
• utalások, könyvelés, pénzügyi feladatok elvégzése
• pályázati háttérmunka (számlák másolása, hivatalos 

papírok beszerzése, cégbíróság, banki nyilatkozatok, 
aláírási címpéldány, közjegyző, stb.)

Március
• utalások könyvelés, pénzügyi feladatok elvégzése
• Dobozdíj-kompenzáció elszámolása, könyvelése
• Elnökségi ülés megszervezése, helyszín, időpont 

egyeztetése, elnökségi tagok kiértesítése
• pályázati háttérmunka (számlák másolása, hivatalos 

papírok beszerzése, cégbíróság, banki nyilatkozatok, 
aláírási címpéldány, közjegyző, stb.)

Április
• utalások könyvelés, pénzügyi feladatok elvégzése
• Dobozdíj-kompenzáció elszámolása, könyvelése
• Nyári tábori helyszín megtalálása, tárgyalások kez-

dete
• Közgyűlés megszervezése (időpont, helyszín lefogla-

lása, tagok kiértesítése, levelezés)
• Cégekkel való kapcsolatfelvétel, meghívás, kiállítási 

felület megszervezése
• Helyszínen útiköltség fizetése
• pályázati háttérmunka (számlák másolása, hivatalos 

papírok beszerzése, cégbíróság, banki nyilatkozatok, 
aláírási címpéldány, közjegyző, stb.)
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Fókuszban: egyesületi munka

Május
• pku-s újságba cikkek, információk, anyagok, Batki 

zsolt-Fodor marcsi munkájának segítése
• etikett nyomtatása, kemény józsinak lejuttatni
• Nyári tábori helyszínének megtekintése, lefixálás, tár-

gyalás az étrendről, programokról, lehetőségekről
• Első tábori levél kiküldése (másolatot, csekkek)
• utalások könyvelés, pénzügyi feladatok elvégzése
• Dobozdíj-kompenzáció elszámolása, könyvelése
• pályázati háttérmunka (számlák másolása, hivatalos 

papírok beszerzése, cégbíróság, banki nyilatkozatok, 
aláírási címpéldány, közjegyző, stb.)

Június
• utalások könyvelés, pénzügyi feladatok elvégzése
• Dobozdíj-kompenzáció elszámolása, könyvelése
• második tábori levél kiküldése (másolatot, csekkek)
• pályázati háttérmunka (számlák másolása, hivatalos 

papírok beszerzése, cégbíróság, banki nyilatkozatok, 
aláírási címpéldány, közjegyző, stb.)

Július
• utalások könyvelés, pénzügyi feladatok elvégzése
• Dobozdíj-kompenzáció elszámolása, könyvelése
• tábor lebonyolítása, helyszínen való személyes !!! 

részvétel
• Elnökségi ülés megszervezése, helyszín, időpont 

egyeztetése, elnökségi tagok kiértesítése
• pályázati háttérmunka (számlák másolása, hivatalos 

papírok beszerzése, cégbíróság, banki nyilatkozatok, 
aláírási címpéldány, közjegyző, stb.)

Augusztus
• pku-s újságba cikkek, információk, anyagok, Batki 

zsolt-Fodor marcsi munkájának segítése
• etikett nyomtatása, kemény józsinak lejuttatni
• utalások könyvelés, pénzügyi feladatok elvégzése
• Dobozdíj-kompenzáció elszámolása, könyvelése
• tábori elszámolás, felszerelések hazaszállíttatása
• pályázati háttérmunka (számlák másolása, hivatalos 

papírok beszerzése, cégbíróság, banki nyilatkozatok, 
aláírási címpéldány, közjegyző, stb.)

Szeptember
• utalások könyvelés, pénzügyi feladatok elvégzése
• Dobozdíj-kompenzáció elszámolása, könyvelése
• pályázati háttérmunka (számlák másolása, hivatalos 

papírok beszerzése, cégbíróság, banki nyilatkozatok, 
aláírási címpéldány, közjegyző, stb.)

Október
• utalások könyvelés, pénzügyi feladatok elvégzése
• Dobozdíj-kompenzáció elszámolása, könyvelése
• Őszi akció előkészítése: tárgyalás a cégekkel, for-

manyomtatványok elkészítése, tagoknak kipostázás 
(kísérő levél, megrendelőlapok, csekk)

• pályázati háttérmunka (számlák másolása, hivatalos 
papírok beszerzése, cégbíróság, banki nyilatkozatok, 
aláírási címpéldány, közjegyző, stb.)

November
• pku-s újságba cikkek, információk, anyagok, Batki 

zsolt-Fodor marcsi munkájának segítése 
• Újsághoz etikett nyomtatása, kemény józsinak lejut-

tatni
• Az akció beérkezett megrendelőlapjainak 

leellenőrzése, rendszeres elszámolása, szülőknek 
kilevelezés a módosításról, vagy újabb csekkek kikül-
dése, a megrendelőlapok lemásolása, a másolatok 
alapján összesítésük, az eredetiek a cégekhez való 
visszajuttatása

• utalások könyvelés, pénzügyi feladatok elvégzése
• Dobozdíj-kompenzáció elszámolása, könyvelése
• pályázati háttérmunka (számlák másolása, hivatalos 

papírok beszerzése, cégbíróság, banki nyilatkozatok, 
aláírási címpéldány, közjegyző, stb.)

December
• Elnökségi ülés megszervezése, helyszín, időpont 

egyeztetése, elnökségi tagok kiértesítése
• utalások könyvelés, pénzügyi feladatok elvégzése
• Dobozdíj-kompenzáció elszámolása, könyvelése
• pályázati háttérmunka (számlák másolása, hivatalos 

papírok beszerzése, cégbíróság, banki nyilatkozatok, 
aláírási címpéldány, közjegyző, stb.)

Alapítvány a fenilketonúriás gyermekekért

• utalások: szabó lajos ösztöndíj (két aláíró aláírását 
elintézni + utalás)

• rendszeres megbízás az otp-nek a szabó lajos 
ösztöndíjjal kapcsolatban

• ApeH benyújtandók
• Könyvelőhöz elvinni a banki jelentéseket
• Hirdetés feladása az 1 %-ról (október)
• Alapítványi befizetésekről, felajánlásokról igazolá-

sok kiállítása, elpostázása az érintetteknek
• átutalások, egyéb pénzügyek, adminisztráció
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„Számunkra is új élet kezdődött!”
Az anyai PKU nehézségeiről, a szigorú diétáról 

talán már mindenki hallott.  A lányok, hölgyek közül 
sokan talán kissé meg is ijedtek a figyelmeztetések 
és kockázatok hallatán. Pedig nem sok okuk van az 
aggodalomra, sőt, bizonyos szempontból még szer-
encsésebbek is a PKU-s kismamák, mint “egészséges” 
társaik. De hogy miben, és hogy valójában milyen is 
a várandós állapot egy PKU-s kismamának, arról az 
alábbi személyes beszámolóban olvashatnak, melyet 
két részletben közlünk lapunk mostani és következő 
számában.

Vargáné Németh Beáta vagyok tatáról, pku-s. még nem vol-
tam 29 éves, mikor 2006. augusztus 05-én megszületett kisfiunk, 
márk, teljesen egészségesen. szeretném megosztani mindenkiv-
el, hogy milyen is volt, mikor az a pici élet elkezdődött. Hogy 
miért? talán tudok segíteni saját történetemmel valakinek. 
Annak idején nekem is sokat segítettek az előttem járók példái, 
tapasztalatai, mikor férjemmel családot terveztünk.

És hogy kiknek nyújthat segítséget?

 Elsősorban Neked, kedves PKU-s társam, aki már 
tervezgeted a családodat, foglalkoztat a hosszú és szigorú 
diéta, az a kemény közel 1 év gondolata.
 másodsorban Neked, aki vállaltad, hogy ebben 

társ leszel egy életen át, és együtt nevelitek majd azt a 
kis Csodát, aki születik.
 Valamint, Önnek kedves Szülő, aki felnevelte 

pku-s társamat. Aki végignézte, miként tanulja meg 
gyermeke, hogy miért kell diétáznia, mit szabad, mit nem, 
miként illeszkedik be társai közé, miként éli meg másságát. 
segítséget nyújtott mindebben, nézte gyermeke esetleges 
tévelygését és utat mutatott a helyes életfelfogáshoz, hogy 
az élet így is teljes.

Éppen ezért szeretném rögtön az elején megköszönni három 
embernek fiam születését:

- szüleimnek, akik megtanítottak minderre,
- és Férjemnek, aki vállalta velem a nehézségeket.

De természetesen senki nem tud segíteni, ha én nem akarom 
igazán!

Mindenek előtt úgy érzem fontos, hogy leírjam, nem voltam 
egy minta diétázó, már úgy a kamaszkor kezdete óta. pont, 
amikor az embernek már a kezébe kéne vennie a saját diétáját. A 
szintjeim magasak voltak, 15 és 20 körüliek. De itt kell megem-
lítenem, hogy milyen szerencsés vagyok, a phe tűrőképességem 
magasabb másokénál, mint azt a hosszú évek tapasztalata 
mutatta, és azért is vagyok szerencsés, mert a magasabb szintek 
nem okoztak semmiféle problémát.

sajnos, ezeket nem mindenki mondhatja el magáról.

Nos, éppen ezek a magasabb szintek nehezítették meg a 
dolgomat, mikor férjemmel, imivel 5 évi házasság után családot 
tervezgettünk. igen, 5 év házasság után. Az ember életében min-
dig vannak olyan tényezők, ami miatt a gyermekvállalás egyre 
későbbre tolódik. Iskolák, állás, lakás stb. De az én esetemben 
ugye az is hozzájárul, (mint minden pku-s lánynál,) hogy a 
phe szintemnek el kell érnie a baba számára megfelelő és biz-
tonságos szintet, azaz a 2-4 mg% phe-t, valamint azt meg is kell 
tartani, már a terhesség előtt.

Hát ez számomra, be kell hogy valljam, rémisztő volt. A 
magasabb szintjeimet letornázni, lent tartani úgy kb. 1 évig... 
mindennek az az óriási tétje, hogy egészséges lesz a gyerme-
kem?!

Úgy gondolom emiatt is tolódott ki a gyermekvállalásunk. 
Ha az ember csak beszél róla, hogy igen szeretnék babát, de 
még nem koNkrÉt A CÉl, akkor bizony, talán a tudat alatti 
miatt is, de nem úgy mennek a dolgok. Házasságunk során, 
minden egyes évben neki kezdtem a szigorú diéta kipróbá-
lásához. De talán épp ezért, mert én sem vettem még komolyan, 
nem konkrét céllal kezdtem hozzá, nem is ment tökéletesen. 
elértem ugyan egy 4-es, 6-os körüli szintet is akár, de nem tud-
tam megtartani.

Viszont mikor végre minden egyéb akadályunk elhárult, volt 
egy biztos állásom, ahová visszamehetek, és ott már elértem 
mindazt, amit szerettem volna, akkor tudtam már „csak” a 
megfelelő diéta van hátra. Azt pedig, gondolom említenem sem 
kell, hogy csak tervezetten akartunk babát vállalni. A megfelelő 
szint elérése előtt semmiképpen sem, hisz születendő gyerme-
künk egészségét nem akartuk kockáztatni. 

És természetesen az aggodalmak, „csalódások”, már a 
terhesség előtt elkezdődtek. Miféle csalódás? Azt hittem, így 
már kisebb lesz a meglepetés a családban, ha majd egyszer 
bejelentjük, kisbabát várunk. Bizony, tévedtem, mert bár látta 
mindenki, hogy szigorúan diétázom már egy ideje (amiben sok 
segítséget is kaptam egész családunktól), de mégis, mikor az 
ultrahangos képet mutattam, amin 5 hetes volt kicsink, éppen 



17

privát szféra – Élmények

akkora volt a meglepetés, mintha titkolóztunk volna. Sőt, rájöt-
tem micsoda öröm ez nekünk, mert így már 5 hetesen tudtunk 
babánk létezéséről, míg mások erről az időszakról lemaradnak, 
mert nem is sejtik terhességüket.

Aztán ott voltak természetesen az általános aggodal-
mak:
 mi van, ha babánk nem fogan meg rögtön? még 

a diéta is hosszabbodhat hónapokkal. De nekünk szerenc-
sére ilyen problémánk nem volt, mert ez a kis Drága, élni 
akart!
 Aztán meg ha megfogan, nem fordulhatok vissza, 

hogy mégse megy, VÉgig kell CsiNálNi! 
 Na és mi lesz a sok hányingerrel? Nem elég, hogy 

alig ehetek valamit, és ha még az sem marad meg ben-
nem? ez bizony abszolút felesleges aggodalom. Nekem 
éppen ezzel is szerencsém volt. igaz, hányingerem sok-
szor volt, főleg, mert voltak előtte is sav problémáim.

Az első harmadban pontosan emiatt nem éhséget, 
hanem hányingert éreztem helyette.

De a többi is felesleges aggodalom!

mert még csak az elhatározás élt bennem, de soha nem vol-
tam abban olyan biztos még, hogy végig tudom csinálni. miért 
is ne tudnám, hiszen maga a tudat, hogy ott dobog már a pici 
szíve, elképzelhetetlenül nagy erőt tud adni az embernek. Van 
ott bent valaki, akinek az élete tőlem függ, aki rám van bízva, 
aki számít rám. Hát mi más adhatna nagyobb erőt, mint ez a 
tudat?

És pontosan azért, mert valós volt a cél, már jóval előtte, (2005. 
augusztusától) vezettem az én kis naplócskámat mindenről, amit 
csak ettem, ittam. Bele kellett jönni ebbe a naplóvezetésbe is.

Én speciel azon tinilányok közé tartoztam, akik soha nem 
vezettek naplót. És most legyen egy napló, mindig nálam, és 
naponta többször, rendszeresen jegyzeteljek bele???? már ez 
sem tűn egyszerűnek. Ráadásul mindig mindent mérve, szá-
molva feljegyezni?

Hát igen. Így bele is tellett egy kis időbe, míg a naplóvezetés-
be belejöttem. Aztán az a kis határidőnapló észrevétlenül szinte 
a részemmé lett. milyen jó is volt visszanézni egy-egy vérminta 
után, hogy egy nap mennyi phe-t ettem, és akkor most hova 
lehet emelni a bevitelem. Vagy esetleg mihez képest kell lejjebb 
vinnem, mikor megfáztam. (És most milyen jó, mert mindent 
vissza tudok nézni. Márk fejlődését, mikor éreztem először az 
Ő mocorgását, saját súlyom gyarapodását, hogyan alakult az 
étrendem stb…)

Számomra az tűnt praktikusnak, hogy az adott napra beír-
tam az eredményem, és külön összesítve is vezettem az alaku-
lásukat, ahol más nem szerepelt. Ez csupán az áttekinthetőség 
miatt volt jobb. könnyebb volt, hisz a heti két vérminta sora 
előttem volt mindig, ha csak azt akartam visszanézni.

És bizony volt rá szükség a folyamatos kontroll miatt.
De hogy konkrétan mennyi időt igényelt, míg felkészültem 

a terhességre? Nos, 2005. augusztusában határoztam el magam, 
és onnantól vezettem a naplómat. De itt még nem mértem és 

számoltam rendesen, csak nagyjából. Amikor elkezdtem mérni, 
számolni az kb. október volt. Akkor voltunk férjemmel fent 
Budapesten, hogy mindent egyeztessünk erikával.

A heti egy vérvételt már augusztusban kezdtem (de már 
előtte is gyakran küldtem vérmintát), aztán októberben heti 
kettőre váltottam, hisz kellett a napi phe bevitel kalku-
lációjához. lehet, hogy valakit a heti két vérvétel gondolata 
is rémiszt, nekem speciel sosem volt a vérvétellel problémám. 
De a heti két eredmény számomra is fontos volt, mert onnan 
tudtam, hogy diétámmal jó úton haladok, tehát biztosítom a 
baba legoptimálisabb körülményeit a fejlődéshez. (És mivel a 
vérmintát elsőbbségi levélként küldtem el, az eredményt meg 
vagy e-mailen, vagy telefonon szinte másnap, de legkésőbb 
azutáni nap tudtam meg, így folyamatosan tudtam kontrolálni 
a diétámat.)

És amikor valóban elindult az Élet bennem, egy új világ nyílt 
meg előttünk, számunkra is új élet kezdődött.

Valóban, nem „fenékig tejfel”, ahogy mondani szokták. De 
milyen fura ez a kettős érzés!

Folytatás a következő számban!
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Gratulálunk Hercenberger Valériának és a 
Szerbia-Montenegrói PKU Egyesületnek!

A Magyarországi PKU Egyesület szolgált mintául a Szerbia-Montenegróban 2003-ban alakult egyesületnek. 
A két szervezet között azóta is szoros a kapcsolat, amely elsősorban az alapító “Valikának” köszönhető. Az 
ő erőfeszítései nyomán mondhatják el a szerbiai PKU-sok, hogy immár felnőtt az egyesületük, hiszen olyan 
rangos rendezvényt tudtak megszervezni, mint a néhány hónapja tartott nemzetközi konferencia. Itt minden 
érdeklődő, így a helyi orvosok és betegek is megismerkedhettek a nemzetközi tapasztalatokkal előadásokon 
és a gyakorlatban, azaz sütőstúdiókon is. E konferencián készültek a fotók. Ezúton is gratulálunk a Szerbia-
Montenegrói PKU Egyesület sikeréhez!

Az Előzményekről

2001 tavaszán néhány napra a budapesti pku laborba 
látogatott az újvidéki kórház biológusa, hogy megtan-
ulja a PKU szűrést és elkezdje az újszülöttek rendszeres 
szűrővizsgálatát.

2002 januárjának egyik zimankós estéjén csöngettek a 
pku-labor ajtaján és az újvidéki katolikus pap kíséretében 
egy nagyon kedves, de szorongással, félelemmel teli, két-
ségbeesett fiatal anyuka jött segítséget kérni pár hónapos 
PKU-s kisbabája számára. Ő volt Hercenberger Valika, 
csecsemője pedig az elsőként kiszűrt PKU-s Újvidéken! 
Szerencsére, Götz Anitával éppen a következő tábort 
készítettük elő s így azonnal megnyugtató „élő példát” 
láthatott Valika egy fiatal felnőtt személyében! Azonnal 
elláttuk, amivel csak tudtuk és kézbe adtuk az egyesül-
eti kiadványokat. Hogy ezek Valika számára „aran-
yat érőnek” számítottak, az Egyesület pedig követendő 
jó példának, arról Gojkovič Magdolna számolt be a 
pku újság 47. számában. Valika kitartó és önfeláldozó 
munkájának köszönhetően 2003. júniusában megalakult a 
Szerbia-Montenegrói PKU Egyesület! Ez óriási előrelépést 
jelentett a szerbiai pku-sok számára, mert korábban 
jóformán semmilyen segítségre nem számíthattak a pku-
s családok, a tápszert pl. egyénileg kellett beszerezniük, 
havonta 400-500 euróért.

2004-ben dr. kása 
Péterné tartott előadást, a 
szegedi gabonaipari kHt 
pedig Fe-miNi bemutatót 
Újvidéken. A következő 
évben pedig szécsényi 
Lajosékon, Aleksič 
martinon, milos sepuron 
kívül újabb három családdal ismerkedhettünk meg a bala-
tonfüredi nyári pku-s táborban.

kapcsolatunk Valikával továbbra is szoros maradt. 
odaadó lelkesedése, másokért végzett fáradhatat-
lan munkája példamutató lehet mindnyájunk számára. 
tevékenységét megkoronázta az a sikeres pályázat, mely-
nek segítségével lefordította és kiadta a szerbiai pku-sok 
számára  „Az élet PKU-val”, a „Fehérjeszegény diétával 
a teljes életért” és az „Az anyai PKU szindrómáról” című 
kiadványainkat és megszervezte ezt a nagysikerű egész 
napos pku-s találkozót.

Drága Valika! Csak így tovább! soha ne fáradjon bele a 
pku-sokért végzett munkába. 

A jó isten segítse továbbra is. ezt kívánja sok szeretet-
tel

Csilla néni
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Az egyesület 
képviselői 
(Dr. somogyi Csilla, 
kiss erika és 
Dr. schuller ágnes) 
a rirosz 
alakulásakor.  

Gartulálunk 

Németh Balázsnak 

ballagása 

alkalmából! isten éltesse sokáig orcsik rebeka rékát!
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Új elnökhelyettes

A pku egyesület februári elnökségi ülésén újabb tiszt-
ségcsere történt. martin olivér, a budapesti elnökhelyettes 
egyéb elfoglaltságainak megnövekedett mennyisége miatt 
lemondott pozíciójáról. Az elnökség - fővárosi tagjai közül 
- egyhangú döntéssel Batki zsoltot választotta meg új 
elnökhelyettessé. Batki zsolt korábban az egyesület kom-
munikációs tevékenységében vett részt, többek között az 
újság szerkesztését vette át Csilla nénitől. 

2007-es táborok

A magyarországi pku egyesület 2007 nyarára két 
tábort tervez. A pontos helyszínek és időpontok lapzár-
tánkig még nem dőltek el, csupán a táborok jellege. A 
június végére tervezett tábor a szokásos nyári szakmai 
tábor lesz, amelyre minden fenilketonúriást illetve csa-
ládtagjaikat várunk, hogy közösen vitathassuk meg pro-
blémáinkat, és megismerjük a legfrissebb eredményeket. 
Az augusztus második felére tervezett, néhány napos 
tábort kifejezetten a kisgyermekeseknek szervezzük. A 
táborokkal kapcsolatos részletes információkat és a jelent-
kezési lapokat a szokott módon levélben juttatjuk majd el 
tagjainknak. 

Az első RIROSZ konferencia

megHÍVÓ
a ritka és súlyos genetikai betegséggel született, vagy 

állapottal együtt élő emberek, szervezeteik, szakembereik, 
döntéshozóik és az őket segítők számára

2006. május 29-én 10 órától

 a Nemzeti Család- és szociálpolitikai intézet nagyter-
mében (Budapest, Xiii. tüzér u. 33-35.) tartjuk a rirosz, 
a Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos 
Szövetségének első, egyben bemutatkozó konferenciáját.

Drága Gyerekek!

Kedves Fiatalok!

Tanuljatok nyelveket!

Ahány nyelvet beszélsz,
annyi embert érsz!

      Ági néni   


