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Elnöki Köszöntő!
Hát onnan kezdeném, amikor mi szülők akartunk 

valami mást akartunk tenni gyermekeink életének job-
bításán.

Az orvosi centrum, mint Budapest illetve Szegedi 
PKU labor megkeresése folytán partnerek lettünk egy 
új közösség létrehozásában aktív részvétellel.

A PKU-s közösség, amelyben mindennapjaidat is 
töltöd, dolgozol velünk, feladatokat vállalsz, pedig ko-
rod már pihenésre adna okot, de mi téged nem enge-
dünk. Kellesz nekünk úgy, mint a nátha, mert utána 
csak erősebbek leszünk.

Többen tettünk ki többet, ki kevesebbet, kicsi vagy 
hosszabb ideig nem csak ez számít, hanem a múlt és 
jövő, meg ha akarsz emlékezni és van akaratod hozzá!

Kicsik vagyunk de mégis a helyzetünknél fogva egyike 
azoknak, akik 20 éve egyesületként működünk. A mi szer-
vezetünk, egyesületünk, illetve alapítványunk napi, heti, havi 
kapcsolatban van a tagságával, honlapon, levélben, email-
benn, saját újságunkon keresztül, ami négyszer jelenik meg 
egy éven belül, néha akadályokkal nehezítve olyan adatbá-
zissal dolgozunk, amelyről csak álmodik az egészségügyet 
irányító szakembergárda.

Miért vagyunk olyan jók, hát elmondhatom, hogy van 
mögöttünk 20 év küzdelmes munka. Persze gondjaink is 
vannak, kicsik és nagyok egyaránt. Támogatni, életben tar-
tani hazai olyan cégeket, akiktől élelmiszereket vásárolunk. 
Ilyen a Szegedi Gabonakutató Intézet, amellyel szoros kap-
csolatot tartunk, nekünk fontos a hazai kenyérport, tésztafé-
léket előállító tevékenysége. Sokat tehetnének, ha akarnának 
a felügyeleti szervek, vagy a minisztériumok. Egyesületünk 
nemcsak a PKU-sokat, hanem a Galaktozémiásokat is kép-
viseli, védi érdekeiket és eljár ügyeikben. 

Tagjai vagyunk az Európai ESPKU és hazai kereteken 
belül a RIROSZ érdekvédő intézményeknek. Pályázatokat 
készítünk kisebb nagyobb eredményekkel. Könyveket, kiad-
ványokat jelentetünk meg erőnkhöz képest, konferenciákon 
veszünk részt, illetve azon szakemberek, orvosok, segítők, 
akiktől könnyebb életvitelt remélünk.

Vannak támogatóink, NUMIL KFT és még sorolhatnám 
de, őket, is mint a többi adakozót a jó szándék vezérli, meg-
keresésünket pedig csak nagyon kevesen utasítják vissza.

Sokan tesznek az 1 % minél magasabb összeg összegyűj-
tésében is.

Téli – Nyári, belföldi, külföldi illetve kisgyermekes tábo-
rokat is szervezünk. Tartunk Sütőstúdiót és Mikulás ren-
dezvényt is. Segítségre szorulóknak élelmiszer csomagokat 
juttatunk, ápoljuk külföldi kapcsolatainkat, velük is táboro-
zunk. Bonos rendszert üzemeltetünk a tagsági élelmiszerek 
könnyebb ellátása érdekében.

Húsz év és még mi mindent lehetne sorolni?
A szociális és munkaügyi és egészségügyi miniszter - mi-

nisztérium és munkatársai ugyan ismerik a gondjainkat de, 
érdemben, a betegségcsoportunkban látványos eredménye-
ket nem tudnak felmutatni.

Miért azok az emberek szenvedik el állandóan a megszo-
rításokat, akik becsülettel dolgoznak, és gyermeket vállal-
nak, tartósan beteg vagy sérült gyermeket gondoznak. Ők 
ugyanis ötször, nyolcszor élnek drágábban és hátrányosan is 
megkülönböztetik őket. Ezért kérdezem miért nem lép fel 
hatékonyan az ilyen betegségben szenvedők érdekében. 

Nem a családi pótlék alanyi jogon, járó megszüntetésén kel-
lene gondolkodnia, hanem azokkal kellene konzultálnia, akik 
naponta küzdenek életfeltételeik mindennapos megoldásain. 

A társadalom legkisebb egysége a család, mondta egykor 
a Köztársasági elnök úr, de kérdezem én, csak a család és a 
szülők felelőssége, hogy alapvető társadalmi normákra ne-
velje a gyermeket, és azokat betartassák vele. 

Ezeket, a társadalmi normákat, terheket a családok kép-
telenek egyedül, a nyakukba rakott gazdasági és erkölcsi tá-
mogatás nélkül a mának megfelelni és a jövőnek építkezni.

Kontroll kellene de, a mi általunk küldött visszajelzések 
sántítva, kozmetikázva a napi élettől rakott gazdasági és er-
kölcsi támogatás nélkül megfelelni csorbulva érkeznek meg 
a döntéshozók asztalára.

Harcolunk és meg is, teszünk mindannyiunk életének a 
gyermekeink és családjaink védelmében minden olyan kez-
deményezést, tiltakozást, ami bennünket PKU és Galaktóz 
társadalmat hátrányosan érintene.

Nekünk egységben kell a sokszínűséget megmutatni, hallatni kell erőteljesen egyedül vagy média segítséggel a 
hangunkat, tevékenységeinket, mindennapi eredményeinket és gondjainkat. A ma és jövőt az ilyen együttlétek 
viszik előre.
Az ilyen találkozók, ismeretek kapcsolatok elindulása és folytonossága fontos! Én a Magyarországi PKU és 
Galaktozémiás egyesület elnöke hiszek ebben ténye ennek az a 20 év és eredménye a garancia a mára és jövőre.

Köszönöm, hogy veletek lehetek! Parrag Tamás

Tisztelt jelenlévők és sorstársak!
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CSAK (A) SZÉPRE EMLÉKEZEM!
Kedves, Szeretett PKU-s, Galaktozémiás és Egyéb Ritka Családok!

Amikor Varga István (Vargapapa) megkért, hogy írjak 
visszaemlékezést, könnyelműen elvállaltam a feladatot és 
csak utólag döbbentem rá, milyen nehéz feladatra vállal-
koztam. 

Húsz év nagyon hosszú idő egy ember életében, ezalatt 
középkorúból idős lesz, fiatalból középkorú, gyermek-
ből pedig felnőtt! Velünk is ez történt… Amikor azon a 
bizonyos 20 év előtti május 1-én Balatonfüreden, az első 
„ottalvós” hosszú hétvégén elhatároztuk, hogy Egyesület-
té szerveződünk, gyermekeink éppcsak togyogós korúak 
voltak, manapság pedig legtöbbjük önálló felnőtt életet él, 
felsőfokú tanulmányokat végzett, családot alapított…

A történelmi hűség kedvéért le kell szögezni, hogy már 
az óriási dolog volt, hogy abban az időben egyáltalán le-
hetségessé vált civil szervezetet létrehozni, hiszen a korábbi 
évtizedekben erre nem volt törvényes mód. „Szülői mun-
kaközösségként” próbáltuk közösségi programjainkat szer-
vezni (szülői értekezletek, játszóház, Operett gálaest, hajó-
kirándulás, játszóházak, egynapos kirándulások, stb). Miért 
voltak ezek a kezdeményezések? Mert rádöbbentünk, hogy 
(Paul Valery szavaival élve) „Az ember mindent nélkülözhet, 
csak a másik embert nem. Különösen a betegségben tanul-
juk meg, milyen nagy szükségünk van a másik emberre.”

Az eltelt két évtized fényes bizonyítékát adta a mondás 
igazságának. Bizony, óriási szükség van a másik, a hasonló 
problémával küzdő ember segítségére, a tapasztalatcserére, 
a sorstársközösségre. Számokban nem lehet lemérni mek-
kora támaszt nyújtott az Egyesület a bajban, milyen hatása 
volt az emberek életére az örökérvényű barátságoknak, me-
lyek a tagok között kialakultak, milyen kedvező életminő-
ség-változást hoztak a cégekkel együttműködésben kiala-
kított új diétás termékek, mennyire mélyítették el a tudást 
az ismeretterjesztő kiadványok, a tábori orvosi-diétetikai-
pszichológiai szakmai foglalkozások, 
milyen hasznosnak bizonyultak (az 
alapellátás számára is) a PKU újságok, 
milyen élményt, kikapcsolódást nyúj-
tottak több, mint 50 (!) alkalommal 
rendezett táboraink, az Európai PKU 
Egyesület rendezvényein való részvétel, 
a kéthetes német-magyar tábor, a né-
metországi Güby nemzetközi táborá-
ban való részvétel, stb.

Mi biztosította az anyagi alapot 
mindehhez? A számtalan sikeres pá-
lyázat, különös tekintettel az 1998-as 
és a 2003-as PHARE pályázatokra és 
a cégektől kapott támogatások.

Mi biztosította a hátteret az Egyesület működéséhez? 
A közös munka, az összefogás, egymás kölcsönös segíté-
se. Közös akarattal a közös gondok megoldása, melyek egy 
részét a mai fiatal családok hála Istennek már el sem tud-
ják képzelni….pl, hogy csak egyféle borzalmas szocialista 
gyártmányú tápszer létezik, hogy kizárólag keményítőből 
lehet készíteni otthon kenyeret, metélttésztát, és így to-
vább.

Mostanság mások a gondok, de ezek megszüntetése és 
az eddigi eredmények megtartása is csak egyesült erővel le-
hetséges. Legyen az Egyesület továbbra is híd a családok, 
az alapellátás és a Gondozóközpontok között! Ehhez kívá-
nok további sok szép 20 évet az Egyesület tagjainak, erő-
ben, egészségben, egymás megbecsülésében, vidámságban 
és főleg  szeretetben. Teljék az egyesületi munkában annyi 
örömük, felejthetetlen élményük, mint amennyiben nekem 
részem volt. Többkötetes regényt is lehetne írni minderről. 
Ezúton köszönöm mindenkinek, aki valaha is segített!

Egyetlen nevet emelek ki, akiről nem szabad elfeledkez-
ni, mert Ő volt a PKU szűrés és gondozás magyarországi 
apostola, Dr. Szabó Lajos Tanár Úrét. Már nagybetegen 
vett részt a balatonfüredi hétvégén és az Egyesület alapí-
tási munkáiban. Vele együtt emlékezem azokra a kedves 
szülőkre is, akik az elmúlt húsz év alatt egy mennyországi 
egyesületbe távoztak. 

Végezetül idézem Goethe sorait, szerintem ennél jobban 
nem lehet megfogalmazni az Egyesület alapvető célját: „Ha 
az embert olyannak vesszük, mint amilyen, tulajdonképpen 
rosszabbá tesszük. De ha olyannak vesszük, amilyennek 
lennie kell, akkor azzá tesszük őt, amivé lehetne.”

Nem múló szeretettel ölelek mindenkit
Csilla néni

(dr. Somogyi Csilla)
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20 éve...
Furcsa, de eltelt 20 év már,  gyermekkori emlékként gon-

dolok vissza hogyan éltem meg akkor ezt az első különle-
ges tábort, ami egy hétvégi felhőtlen táborozásról szólt, az 
elsőről, a legelsőről, ami után nem gondoltam volna, hogy 
hagyományteremtő lesz, és egy PKU-s család kihagyha-
tatlan nyári pihenésévé fogja kinőni magát. Akkor még 
nem gondoltam, hogy majd felnőttként ugyanígy, saját 
gyermekeimet is vinni fogom minden évben táborozni. 
Pedig  ez a hétvége csak rólunk szólt. Addig csak egy-egy 
kirándulás alkalmával találkoztunk és csak azokkal, akik 
a közelben laktak.Természetesen – a 90-es évek legele-
jén – a hétvége egyik legnagyobb meglepetése egy étte-
remben eltöltött ebéd volt. Hihetetlen élményt jelentett 
számunkra, hogy mi pku-sok beülünk egy étterembe és 
olyan ebédet raktak elénk, amit mind meg is ehetünk. Azt 
hiszem erre az eseményre szüleink és az összes ott jelen 
lévő pku-s a mai napig emlékszik. Kihasználtunk minden 
pillanatot, hogy a többiekkel megoszthassuk problémáin-

kat és tanácsot kérjünk, illetve adjunk egymásnak a szür-
ke hétköznapok nehézségeihez való leküzdésére. 

Majd évről évre egyre több tudást kaptunk a táborok 
alkalmával, mi gyerekek, pedig egyre jobban összeková-
csolódtunk melyben a pszciholódiai játékos foglalkozá-
sok is segítségül szolgáltak és együtt felnőttünk. Olyan 
szeretetben és törődésben tettük ezt, hogy maradandó 
emlékeinkre ma is gondolunk és igyekszünk megosztani 
gyermekeinkkel, és az új szülőkkel. Olykor a tábor segít-
séget jelentett, hogy nekiinduljunk a következő évnek. 
Azt a hangulatot, ami minden egyes alkalommal körül 
vett minket, semmilyen más nyaralás nem tudja pótolni. 
Amikor a szülő lazíthatott végre és ha a gyerek „elcsellen-
gett” táboron belül nem kellett aggódnia, hisz egy nagy 
Család figyelt rá. 

Köszönjük ezt a sok szép évet, ezt a sok szép élményt. 
Ezzel volt teljes, szép gyermekkorunk!

Farsangné Tábit Anett

PKU-s az óvodában
Idén ősszel kicsit izgatottabban készülődtünk az ovi-

kezdésre, mint eddig, hiszen kisebbik lányom, Orsi is 
megkezdte a mindennapjait az óvodában. Az már a be-
iratkozás után rövidesen kiderült, hogy az ebédet szállító 
élelmezési cég nem vállalja a PKU-s étrendet, és alter-
natív konyha sincs az óvodában, így nekem kell vinnem 
itthonról az ebédet és uzsonnát. Aztán jött az értesítés, 
hogy mindehhez még egy ÁNTSZ engedélyt is be kell 
szereznem. Először kicsit megijedtem, ismerve a hivatali 
ügyintézések gyorsaságát, hogy mikor lesz ebből enge-
dély, de aztán utána jártam mi is kell ehhez:

- kérelem (amiben leírjuk, hogy a gyermek a közét-
keztetésben miért nem vehet részt)

- orvosi igazolás
- szakdietetikusi javaslat
- a befogadó óvodától egy nyilatkozat (melyben le-

írja, hogy az előírásoknak megfelelően fogják tá-
rolni a bevitt ételt)

- illetékbélyeg (2009. évben 2200 Ft értékben)
Mikor mindezeket begyűjtöttem, ügyfélfogadási idő-

ben besétáltam a kerületi ÁNTSZ kirendeltséghez, be-
adtam a kérelmet és meglepő módon 2 hét múlva már a 
kezemben is volt az engedély.

Az óvodában pedig első perctől kezdve gördüléke-
nyen megy a dolog, mert minden pénteken megkapjuk 

a következő heti étlapot, amit én lefordítok „PKU-ra” és 
megfőzőm itthon, és nyugodt szívvel visszük reggelente 
az ebédet és uzsonnát. 

Orsi pedig nem marad le semmi finomságról, ha éppen 
ebéd után téli fagyit vagy müzli szeletet kapnak a gyere-
kek, mert van bent neki egy süteményes doboza, amiben 
mindig akad „Tóthék tallérja” vagy éppen banános csoki, 
esetleg más fehérjeszegény nasi.  

Ugye, hogy ennyi fáradságot megér? :))
Barna Ildikó
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Néhány emlék az elmúlt 20 évből

Erről a betegségről addig nem halottunk, a szülész – nő-
gyógyász orvos sem tudott mit mondani, a Gyermekkórházban 
annyit mondtak, hogy ez egy anyagcsere betegség, de részlete-
ket itt sem tudtunk meg. 

Másnap reggel beültünk a Trabantba, és felmentünk a klini-
kára. Sajnos csak 10 óra körül értünk oda, ahol közölték, hogy 
jöhettünk volna egy fél órával előbb, mert már átvitték a le-
vett vérmintákat a János kórházba, és a diéta beállítását csak 
az eredmény birtokában tudják megkezdeni. Éreztük, hogy az 
idő ebben az esetben fontos, megbeszéltük Dobos Matild dok-
tornővel, hogy leveszik a vért és én átviszem a laborba. A sarki 
közértben vettem egy tekercs WC papírt, ebbe állítottam be a 
kémcsövet, és így mentem át a János kórházba. Itt Szabó Tanár 
úrtól és Csilla nénitől már sok mindent megtudtam a PKU-ról. 
Tanár urat sajnos csak a velem korabeliek és az idősebb PKU-
sok ismerték, Csilla nénit mindenki ismeri, remélem, hogy Vele 
is találkozunk Balatonfüreden. 

Egy tapolcai orvos barátom mondta, hogy teljes életet élő 
felnőttet nevelhetünk a Balázsból, ha a diétát következetesen 
betartjuk.  Emondta még, hogy ez nem lesz könnyű, anyagi-
lag is többe fog kerülni, mint a másik gyerek, de ugyanolyan 
felnőtt lesz majd mint a többi kortársa. A család ezt akkor hit-
te el először, amikor Csilla néni koordinálásával eljutottunk 
Farsangékhoz és Hadzsászékhoz. Szabó tanár úr szavaira a mai 
napig emlékszem. „Neveljék ezt a gyereket ugyan úgy mint a 
Gábort, ha rossz üssenek a fenekére, ha ügyes dicsérjék meg. A 
legfontosabb az, hogy a kezdetektől fogva tudatosítsák benne, 
hogy neki a diéta nagyon fontos. Szoktassák hozzá, hogy Ő 
nem eheti azt amit maguk esznek, egyenek együtt és így kis 
korától megszokja, hogy mást eszik.”

A diéta ekkor még nehezebb volt mint napjainkban, nem vol-
tak ilyen tápszerek,  azon kellet izgulni, hogy megjön-e Len-
gyelországból a Nofelan, vagy Németországból a Berlophen 
tápszer. Magyarországon ekkor még nem volt tej, tejpor, ke-
nyérpor, csomagolt kenyér, tojáspótló és még sok minden ami 
ma már van, csak az a baj, hogy nem mindenkinek elérhető. 
Nagyon sokan segítettek ebben az időben, a faluban ahol fel-
nőttem az asszonyok annyi sárgarépát hoztak ajándékba – a 
Balázs ekkor a tápszer mellett főleg ezt evett – hogy kime-
hettünk volna a piacra árulni. Tojáspótlóért Németországba 
kellet menni, a barátomnak már Ladája volt, azzal mentünk. A 
tojáspótlót az ország távolabbi részén gyártották, de találtunk 
egy müncheni rendőrt, akinek magyar volt a felesége, ő a saját 
költségén elhozatta Münchenbe, hogy minél kevesebbet kell-
jen autóznunk, és még vendégül is látott bennünket. A határon 
Kemény Józsi unokatestvére segített, hogy ne kelljen vámot 
fizetni.

Az összetartozás érzése, a segítőkészség és a tenni akarás ek-
kor nagyon nagy volt mindenkiben. A labor és néhány buda-
pesti  család  összefogásával működött szülői munkaközösség, 
és voltak programok is.  Mi először egy ilyen programon, egy 
Szentendrei hajókiránduláson voltunk, ahol felmerült, hogy 
kellene hasonlót szervezni. Így jött létre 1990 május elsején a 
balatonfüredi hosszú hétvége ahol későbbi barátaim egy részét 
megismertem. A három napos program során sokat beszélget-
tünk, jártunk a Zirci arborétumban, Veszprémben étteremben 
ebédeltünk, ahol a PKU-sok diétás ebédet kaptak, igaz, hogy 
a konyhában a Tünde és a feleségem segítettek egy kicsit. A 
sok segítő nevét lehetetlen lenne felsorolni, nem is szeretnék 
senkit sem megsérteni azzal, hogy írás közben valakit kifelej-
tek, azonban azt úgy érzem feltétlen meg kell említeni, hogy a 
Gondozóközpontok valamennyi Munkatársa és Farsang István 
segítsége nélkül a PKU-sok nem tartanának itt ahol tartunk.

A balatonfüredi tábor „eredménye” többek között az lett, 
hogy elhatároztuk Egyesületet alapítunk.  1990 őszén a taxis 
sztrájk idején ez sikerült is. Azóta sok mindent elértünk, én úgy 
gondolom a PKU-soknak, a tagságnak kell minősíteni, hogy 
ezek az eredmények mennyire segítettek a PKU-soknak, hisz 
a célt 20 éve úgy fogalmaztuk meg, hogy a feladatunk a PKU-
sok segítése az élet minden területén.

Az évforduló kapcsán semmiképpen nem szeretnék ünnep-
rontó lenni, de röviden kell foglalkozni azzal is ami nem sike-
rült. Nagyon sajnálom, hogy sok PKU-s családon nem sike-
rült segítenünk,  mert nem fogadták el a segítségünket. Sokáig 
nyomasztott annak a családnak az esete, ahol a gyerek nem 
tudott eljönni táborozni,  még úgy sem, hogy ingyenességet 
és zsebpénzt is ajánlottunk, mert nem volt olyan ruhája mibe 
elengedték volna. Sajnos ma is vannak a PKU-sok közt is sze-
gények, akik szégyellik a szegénységet és nem mernek kérni. 
Fontos lenne elérni őket, és segíteni nekik. Valószínűleg én is 
hibás vagyok abban, hogy nem sikerült az egyesület munkájá-
ba nagyobb mértékbe bevonni a fiatalokat. A kezdetekkor úgy 
gondoltam, hogy egy vagy két ciklus után teljesen átveszik a 
fiatalok és a fiatal szülők az egyesület irányítását. Most 20 év 
után azt gondolom ismét aktuális ez a dolog. Kedves fiatal ba-
rátaim, ha eljutottatok idáig, hogy olvassátok e sorokat kérlek 
benneteket jelentkezzetek, ha úgy gondoljátok, hogy érdemes 
az elért eredményeket megőrizni, és ebben segíteni is tudtok.

Balázs elmúlt 22 éves, egyszer kétszer ráütöttem a fenekére, igaz 
nem az utóbbi években, a diétát tartja, és még tanul a TF-en.

Varga István

Ui.: 20 év után szerettem volna ismét egy füredi tábort 
szervezni, sajnos több ok miatt nem sikerült, ezért minden-
kitől, akiket már ellőzetesen értesítettem, elnézést kérek.

1987 november 3.-án megszületett Balázs fiunk, pontosan két évvel Gábor születése után, nem csak azonos 
napon, de azonos órában is érkezett. Egy héttel később hazavittük a kórházból, majd másnap kaptunk egy táv-
iratot a II. sz. Gyermekklinikáról, amely így szólt: Kérjük, hogy Balász nevű gyermeküket  fenilketonuria beteg-
ség alapos gyanúja miatt sürgősen szállítsák klinikánkra.
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Mit jelent nekem a PKU? Mit jelent a PKU Egyesület?

Utolsó éves főiskolásként, mikor meg kellett határoznunk a 
diplomamunkánk témáját, és nem engedték oktatóim, hogy az 
általam kiválasztott betegséggel foglalkozzak, ellenben helyet-
te felajánlottak egy érdekes témát a PKU-t, a hátam közepé-
re sem kívántam! Valljuk be őszintén, még az egészségügyben 
sem hall róla az ember sokat, én sem tudtam mi fán terem! 
Mivel kötelező volt, felhívtam a Budai Gyermekkórházban azt 
az embert, akinek megadták a telefonszámát, és egyeztettem 
vele egy találkozó időpontját. Teljes érdektelenséggel indultam 
a találkozóra, az motoszkált bennem, „na legyünk túl rajta”, és 
majd mint friss diplomás már azzal foglakozhatom amivel sze-
retnék, majdcsak túlesek ezen a PKU-s dolgon.

Becsengettem a PKU labor feliratú táblánál, és egy csupaszív 
mosolygós ember nyitott ajtót. Szeretettel, kedvességgel és fi-
gyelemmel fogadott, ő rögön sejtette én, ki vagyok, ellenben ve-
lem, nem tudhattam, kivel beszélek. Majd miután elrebegtem, 
Somogyi Csillát keresem, kacagva bevezetett a vizsgáló hely-
ségbe, beültetett - mint később megtudtam - Tanár Úr zöld fo-
teljébe, és csillogó szemekkel mondta, ő SOMOGYI CSILLA. 
Nekem így nagybetűkkel!!!!

Akár mennyire is furcsán hangzik, nekem azon a napon meg-
változott az életem! Fél óra leforgása alatt nemcsak, hogy meg-
tudhattam mi az a PKU, hanem ráérezhettem a mindennapok-
ra, a nehézségekre, és a vele járó örömökre is, és mindemellett 
úgy éreztem Csilla néni kedves és szeretetteljes szavaiból, én 
erre születtem, nekem ezzel kell foglalkoznom! Mindez 1993-
ban volt, azóta is kevés emberre találkoztam, akiben ennyi erő, 
lelkesedés, kitartás, a szakmája és hivatása iránti tisztelet, és 
alázat lett volna! Elsősorban mindig a gyereket, a diétázót lát-
ta, és segítette, utána találta ki a megoldást, a lehetőségeket. 
Ha kellett, bárkivel szembeszállt az ügy érdekében, a PKU-sok 
és minden agyagcsere-beteg ember érdekében. Nekem ez az 
első találkozás megalapozta azóta is a mindennapjaimat, mert 
PKU-val kelek, és fekszem, ez határozza meg az életem :) ! 

Az első hónapokban, a kórházban találkozhattam a szülők-
kel és gyerekekkel, szakmailag hihetetlenül sokat tanulhattam 
a szülőktől, kollégáktól, a külföldi konferenciákon, és tanul-
mányutakon. Ugyanakkor „az emberrel” a PKU Egyesületi 

rendezvényeken ismerkedhettem meg. Első táborom Dömösön 
volt. Nem mondhatnám, hogy egyszerűen indult, de így utólag 
visszatekintve már jó móka volt. Megérkezésem pillanatában 
az akkor 4 éves Hornyák Dávidka köszönésképpen úgy rúgott 
bokán, hogy ma is sajog :). Az emberek nagy része nem ismert, 
azt sem tudta ki vagyok, és főleg, ki is, mi is a dietetikus, mivel 
én voltam az első a csapatban. Néhány napnak el kellett telnie, 
mire elkezdtetek elfogadni, befogadtatok egy-egy beszélgetés-
be! Nem volt könnyű „bekerülni a csapatba”, de annál nagyobb 
öröm, mikor a következő táborba, már a maga természetessé-
gével vártatok, hívtatok, és kértétek segítségem.

Ezek után nem volt nehéz elindítani a sütőstúdiókat, melyre 
szívesen jöttetek, és jöttök a mai napig is, ahol folyamatosan ta-
nulhatunk egymástól, és jókat csacsoghatunk utána. Számtalan 
tábort szerveztünk onnantól kezdve már együtt, felsorolni is 
nehéz lenne a hazai és külföldi táborokat. Ugyanakkor minden 
évben a tábor szervezése nem indulhatott másként, mint hogy 
közösen felkerekedtünk Csilla néni, én és a két Pista (Varga és 
Farsang), és lehetőleg úgy közelítettük meg a helyszínt, hogy 
kanyargós utakon szlalomoztunk, a legnagyobb örömömre :)). 
Nem lehet elfelejteni azt a kedves fogadtatást, amikor a tábor 
helyszínéhez legközelebb lakó PKU-s családhoz elmegyünk, és 
szeretettel fogad minket, és helyiként segíti a szervezést!

Nem lehet elfelejteni az egyesületi életet meghatározó kö-
zös éjszakába nyúló borítékolásokat, amikor a tagsági leveleket, 
vagy éppen az 1%-os anyagokat küldjük ki, az összetartást, a jó 
hangulatú közös munkákat.

Példaértékűnek tartom az összetartást, mely a „nagy öregek” 
között kialakult az évek során. Ha a mostaniak belegondolnak 
20 évvel ezelőtt még nem voltak diétás élelmiszerek, nem volt 
tészta, tojáspótlópor, nem volt diétás tej. Mindent otthon kel-
lett készíteni, és ezt a családok egymástól tanulták meg. Ahhoz, 
hogy mindet elsajátíthassanak, többször „kellett” találkozni, és 
maguktól mélyültek el a barátságok!

Közösen szerveznek programokat még ma is, ha valamelyik 
csemete feljön pl. Budapestre, biztosan várja valamelyik csa-
lád meleg PKU-s étellel, fekhellyel. Öröm hallani, a táborok 
és PKU-s rendezvények során kötetett barátságokról, valamint 
a cserenyaralásokról, ahol biztos lehet minden szülő, a legjobb 
helyen van a gyermeke.

Egy olyan diétás életmódnál mint a PKU, ahol egész életen át 
be kell tartani a diétát, hogy a legjobb eredményeket érhessük 
el, a gondozóközpontok munkája mellett az egyesületi élet által 
nyújtott lehetőségekre hihetetlen nagy szükség van. Ugyanak-
kor ez rajtunk, és Rajtatok is múlik!! Olyan jó lenne, ha ez az 
összetartás, segítőkészség minden új családnál tapasztalható 
lenne, mindenki csak annyit tenne hozzá, melyre lehetősége 
van!!! De azt hozzátenné!!!

Töretlen hittel remélem, az elkövetkezendő 20 évben is 
ugyanilyen sikeres lesz az egyesületi élet, de ehhez Mindenki 
aktivitására szükség van!

Szeretettel gondolok Mindenkire! Erika
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Emlékképek
1978 tavaszán megszületett első gyermekünk Jocika. (Bi-

zony rólam van ám szó.:)) Örültünk nagyon, mert valódi 
családdá váltunk a baba jöttével. Igazából meg sem ismer-
hettük, meg sem szerethettük, mert jött egy távirat: anyag-
cserezavar gyanúja merült fel, ezért vigyük be a kisbabánkat 
a János Kórház Szűrő központjába. Kétségbe esettek, és ta-
nácstalanok voltunk, de eleget tettünk a felhívásnak. Sajnos 
a gyanú beigazolódott, anyagcserezavarral született a fiúnk. 
Ez a tény sokkhatással ért bennünket, ráadásul a diéta beál-
lítás végett majd egy hónapig benntartották a babát a cse-
csemőosztályon. 

Szabó Tanár úr nagy – nagy türelemmel magyarázta el mi 
az a PKU, amikor feltettük a kérdést, miért velünk történik 
ilyesmi, miért nem lehet a mi gyermekünk teljesen egészsé-
ges.? Választ kaptunk arra is, ha szigorúan betartatjuk vele a 
diétás étrendet, ugyanúgy fejlődik mint a többi gyermek és 
később is teljes életet élhet.  Csilla nénitől és a szűrőközpont 
dolgozóitól annyi szeretetet kaptunk, ami nagyban segített 
átvészelni a kezdeti nehézségeket. Bármilyen jellegű problé-
ma kapcsán fordultunk hozzájuk, csupán megnyugtató sze-
retetteljes hangjukat hallgatva, már nem éreztük sötétnek, 
kétségbeesettnek helyzetünket.

A szilárd és darabos élelmiszerek bevezetése az étrendbe 
okozta az újabb gondot és problémát. Gondolok itt a tész-
tafélékre, a kenyér és ropi sütés nehézségeire, hiszen akkori-
ban ezek  kizárólag keményítőből készülhettek el. Sok eset-
ben ennek beszerzése is nagy nehézségek árán sikerült nem 
kis időigénnyel és fáradság árán. A főtt tészta készítése volt 
a leg emberpróbálóbb feladat, vagy túl keményre sikeredett, 
vagy teljesen szétázott a házi készítésű keményítős tész-
ta. Ilyenkor próbáltam segíteni feleségemnek, különböző 
jobbnál jobb ötletekkel, csak annyit mondott csináld akkor 
nagyokos!. Persze mondanom sem kell, nekem sem sikerült. 
(Ez az időszak annyi év távlatából 
már rövidnek tűnik, de mégsem volt 
az. Tészta jórészt ünnepi alkalmak-
kor került az asztalomra. Emlékszem 
az előkészületekre, A keményítős 
tésztát édesanyám gyúrta, nyújtotta, 
szaggatta, majd szárította, hogy aztán 
azt kifőzve változatosabbá tegye ét-
rendemet. A nagyüzemileg előállított 
száraztészták rendkívül megköny-
nyítették a mindennapokat, annak 
ellenére, hogy a kezdeti időkben igen 
korlátozottan lehetett hozzájutni.) A 
szűrőközponton keresztül Csilla néni 
segítségével felvettük olyan PKU-s 
családokkal a kapcsolatot, akiknél 
már nagyobbak voltak a gyerekek és 
szívesen segítettek a diétás sütés-fő-
zés rejtelmeinek megismertetésében. 

Ezek a családlátogatások nagyon nagy lelkierőt és hitet ad-
tak számunkra, hiszen láttuk milyen egészségesek, elevenek 
és vidámak a gyermekeik, és érdemes tovább folytatni a dié-
tát. Jó volt megosztani a gondjainkat velük és új erőt meríte-
ni a beszélgetések alkalmával. (Gyermek fejjel is sok örömet 
okozotak, ezek az ismeretségek. Nem csak korunkbeliek 
lettek a barátaink, hanem fiatalabb, és idősebb gyerekek is. 
Rengeteg finomság rémlik fel bennem visszarévedve ezek-
re az időkre amikkel az édesanyák kedveskedtek nekünk 
ezeken a találkozókon.)  Két éven belül született egy kislá-
nyunk Julika, aki szerencsénkre csak „hordozó” lett így neki 
nem kell diétáznia. Így teltek az évek egymás után és saj-
nos, hála Istennek egyre több családdal ismerkedtünk meg. 
Azért sajnos mert növekedett a PKU-s gyermekek száma. 
Annak nagyon örültünk, hogy nagyon sok család kapcso-
lódott be a különböző önszerveződő vagy a szűrőközpont 
által kezdeményezett programokba. Sokat kirándultunk a 
budai és a Buda környéki hegyekben, többször kilátogat-
tunk a vadasparkba, átgyalogoltunk Pomázról Szentendrére, 
ahol egy salátabárban megvacsoráztunk és a gyerekek is ta-
láltak a fogukravalót. (Itt kóstoltam meg életemben először 
a ketchupot, hosszas rábeszélés eredményeképpen.) Szülői 
Munka Közösségi csapatként tevékenykedtünk, amihez 
Csilla néni és a labor munkatársai adtak nagyon sok segítsé-
get, s személyi varázsuk garantálta, hogy mindenki jól érez-
ze magát ezen alkalmakkor. Barátságok kötődtek a családok 
között és ha ritkábban találkoztunk már hiányérzetünk volt, 
és egyre jobban vártuk az újabb találkozást. A Dúró család is 
többször szervezett játszóházat, dalesteket az Óbudai Mű-
velődési Házban. Az a sok túra, mikulásünnepségek, hajó-
kirándulás, szakmai előadások, ahol tájékoztattak az aktuális 
helyzetről, és feltehettük kérdéseinket, amikre mindig kielé-
gítő válaszokat kaptunk, igazi családi hangulatban töltöttük 
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el. (Ezen alkalmakkor kerámiázhattunk, modellezhettünk 
kedvünk szerint. A hajókiránduláson még Szabó Lajos tanár 
úr is eljött.) Egy alaklommal megkérdeztem Szabó Tanár 
urat, meddig kell diétáznia a fiamnak, ekkor 4-5 éves lehe-
tett. Azt felelte nem tudom, de ha betartjuk a diétás étrendet 
stramm kis emberke lesz belőle. (Igaza lett? Döntsék el akik 
ismernek.  A kontrolvizsgálatokat kamaszkoromig izgatot-
tan vártam, melynek záró mozzanata volt Szabó Lajos tanár 
úr személyes értékelése.)

Így szaladt el egy évtized.
1990-ben Varga István apuka felvetette, hogy ami jól mű-

ködik Pest és vonzáskörzetében az működne országos szin-
ten is egyesületbe szerveződve. A balatonfüredi campingba 
invitált bennünket egy májusi hétvégére nem csak azért, 
hogy jól érezzük magunkat régi barátainkkal, újdonsült is-
merőseinkkel, hanem azért is, hogy megbeszéljük, hogyan és 
milyen formában tudunk tevékenykedni gyermekeink javára 
a jövőben. Ragyogó napsütésben és remek vidám hangulat-
ban telt el a hétvége és jó döntés született. (Elhatározták, 
hogy megalakítják a Magyarországi PKU Egyesületet.) Ami 
maradandó emlék megmaradt számomra a vadasparki sétá-
lás után egy étteremben ebédeltünk, ahol a gyermekeinknek 
nagyon finom és gusztusos diétás ebédet tálaltak, amit jó-
ízűen fogyasztottak el. Úgy ültek ott, mint kis hercegnők, és 
hercegek, nagyon tetszett nekik ahogy a pincérek sürögtek- 
forogtak körülöttük. (Nem tudom mennyien lehettünk, de a 
busz hátsó ablakán kinézve a konvojhoz tartozó autók végét 
nem láttam.) A taxisblokád idején a küldöttek megválasz-
tották az elnökséget, amiben magam is lehetőséget kaptam 

részfeladatok teljesítésére. Az elnökségnek fontos szem-
pontja volt, hogy gyermekeink lehetőség szerint megkapják 
a nekik megfelelő legjobb diétás élelmiszereket és tápszert, 
hogy nyugodt körülmények között fejlődjenek a családjuk-
ban. Az ember életében a legfontosabb a család, a gyerekek 
felnevelése, ami nagyon sok nehézségbe ütközik akkor is, ha 
nem kell diétáznia. Aki egy ilyen közösségnek a tagja na-
gyon sok barátra lel, akivel megoszthatja gondjait, bánatát, 
örömét, valamint ha valamilyen segítségre szorul, bízhat ab-
ban nem marad egyedül, segítségére sietnek. A barátság ere-
je átsegíti az embereket a nehezebb időszakon, és az együtt 
eltöltött időre mindig szívesen emlékezünk vissza. Ha van 
egy barátod már nem vagy egyedül, de ha sok barátod van 
az sem nagy baj. Ugye? (Kevés ember mondhatja el magáról, 
hogy kis hazánkban mindenütt otthon van. A mi közössé-
günk minden tagja elmondhatja, mindenfelé akad legalább 
egy barátja. A táborok alkalmával pedig szinte minden táj-
egységet megismerhettünk. Itt szeretném megköszönni 
Édesanyámnak és Édesapámnak, hogy felneveltek, Szabó 
Lajos tanár úrnak, hogy munkássága életteret adott nekünk 
fenilketonúriásoknak, Csilla néninek aki minden diétázó 
második anyukája valamint mindazoknak akik a PKU törté-
nelemben tisztséget betöltve, vagy a nélkül tevékenységük-
kel hozzájárultak ahhoz hogy nekünk jobb legyen.)   

A minap nagy örömünket oszthattam meg velük leá-
nyomnak kislánya született, s nekem van a legaranyosabb 
kis unokám.

Ekler apuka és immár boldog nagypapa 
valamint (ifj. Ekler József ).      

Visszaemlékezés, és ma!
Húsz évvel ezelőtt 1990 május elsején mi is ott vol-

tunk a Balatonfüredi összejövetelen. Szép kis faházak-
ban laktunk. Istvánka 13 éves, Krisztiánka 10 éves volt. 
Visszagondolva Istvánka focizás közben belenyúlt a lab-
dába, így a Veszprémi kórzház ügyeletére kellet menni. 
Ennek ellenére nagyon élvezték a balatoni hétvégét. 
Halacskákat fogtak, hogy majd hazahozzuk  őket. Min-
denkinek megmutatták, hogy milyen kicsi halacskáik 
vannak. Mire vége lett a „nyaralásnak” sikerült meggyőz-
ni a fiaimat, hogy a Balaton az ő otthonuk, így elenged-
ték a halacskákat. Már akkor volt néhány család akikkel 
tartottuk a kapcsolatot. ez a csapat azóta is bővült, hisz 
az egyesület megalakulásával még több Családot ismer-
tünk meg. Az akkori anyukák apukák, valamint a PKU 
laborban dolgozó összes munkatárs, nagyon sokat tett, 
hogy az egyesület mükődjön, létrejöjjön. Igyekeztek a 
szülők is mindent megtenni mivel a saját gyermekükért 
dolgoztak. Ha belegondolunk, a mai helyzetbe sokkal 
könnyebb hisz sok minden már kapható. Viszont akkor 

semmi nem volt, mindent ki kellett kísérletezni (kihar-
colni). Így minden szülő a táborozásokon tapasztalato-
kat cserélt. Abban az időben mi is fiatalok voltunk, és 
igyekeztünk mindent megtenni hogy könnyebb legyen 
a következő generációnak. Remélem hogy a mai fiatal 
anyukák, apukák is így gondolják, és tovább viszik a sta-
fétabotot. Hisz ha belegondolunk, Ők is a saját gyerme-
kükért is fogják a munkát végezni. Fontos, ne gondolják 
azt, hogy a gyermek felnő és vége. mert ez nem így van. 
hisz az unokájuk is lehet PKU-s és minden kezdődik 
előről. Az egyesület és az alapítvány fontos, sok segítsé-
get nyújt. Táboroztatás, kedvezményes élelmiszer vásár-
lás, valamint dietetikus tanácsadás a két Erikától.

Úgy gondolom hogy a jövőben minden egyesületi tag 
tegyen meg mindent hogy az egyesület és az alapítvány 
tovább tudjon fejlődni és mükődni ehhez kívánunk sok 
erőt és lelkesedést!    

Farsang Istvánné
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Hat érv a sütőstúdió mellett 
Jó alkalom a tanulásra és a találkozásra

Kezdetben nem nagyon értettem, hogy mire jó 
egy PKU-s sütőstúdió, és főleg azt nem, hogy 
miért éri meg akár már újszülött gyerekkel is el-
menni rá. Hiszen még hosszú-hosszú hónapok 
telnek el, mire a kicsi a tápszeren és anyatejen 
kívül bármit is megkóstolhat - gondoltam. Meg 
aztán tudok én főzni, nincs szükségem segítség-
re, gondoltam. Aztán persze engedtem a szelíd 
rábeszélésnek, és elmentem, babakocsiban tolva 
négy hónapos lányomat. Mondanom sem kell - 
nem bántam meg. Ma már tudom, hogy számta-
lan haszna van a sütőstúdiónak, és ahogyan telik 
az idő, egyre több jó dolgot találok benne. Meg-
próbáltam számba venni, hogy mik is ezek.

1. Új recepteket hallok

Ha bárki kérdezi, hogy miért járok olyan szorgalma-
san, akkor persze ez a legfontosabb érvem. Évente két-
három teljesen új receptúra kerül ilyenkor a kezembe. 
Kenyerek, sütemények, torta, tésztasaláta, pogácsa. Sok 
van, amit aztán nem csak PKU-s, de normál változat-
ban is elkészítettem már. Jó érzés, hogy egy nagy pak-
saméta recept van a szekrényben, és bármilyen alka-
lomra találok megfelelőt. 

2. Kipróbálhatom az alapanyagokat

Első alkalommal még azt sem tudtam, hogyan kell 
kikeverni egy tojásport. Elég villával, vagy inkább ve-
gyem elő a robotgépet? És mikor lesz jó egy kenyér-
porból készült tészta? Keményebb vagy lágyabb, mint 
amit normál lisztből készítek? Könnyebben vagy éppen 
nehezebben formázható lesz a végeredmény? És vajon 
az normális, ha nem lesz szép pirospozsgás? Nagy bá-
torságot adott aztán, amikor végül a saját otthonomban 
kezdtem kísérletezni, hogy magam előtt láttam, hogyan 
is nézett ki a sütőstúdión elkészült kenyér. 

3. Jó tippeket hallhatok

A sütőstúdión rengeteg új dolgot hallok. Ma már 
álmomból felkeltve is tudom - középre kell tenni az 
élesztőt, rá a cukrot és körbe a sót, nehogy az meg-
akadályozza a kelés folyamatát. És akkor még nem is 
beszélve az olyan apró trükkökről, hogy ha cukkinit te-
szek a süteménybe, akkor az nem lesz zöldségízű, ámde 
sokkal egészségesebb és persze alacsonyabb fehérjetar-
talmú lesz a végeredmény. Arról nem is beszélve, hogy 
egy-egy recept elkészítése közben mindig kiderül, hogy 
egyiket sem vésték kőbe, és számtalan variációban meg 
lehet csinálni. Hiszen ha más formába öntöm a tésztát, 

ha kicsit lágyabbra hagyom, vagy éppen gom-
ba helyett sült hagymát teszek hozzá, akkor 
máris egy teljesen másik étel készül el. 

4. Régi és új ismerősökkel találkozhatok

Hát persze a sütés fontos, és élvezetes - de  
valljuk be, nem kevésbé jó dolog régi ismerő-
sökkel összefutni. Hiszen mind ugyanazokkal 
a gondokkal küszködünk, előbb vagy utóbb. 
Nem akar megkelni a kenyér, miből lehet a 
legjobb zöldséges fasírtot csinálni, és mit te-
gyünk a kifőtt tésztára. És persze a receptek 
fölött az élet nagyobb problémáira is kisütjük 
közösen a megoldást. Mit lehet tenni, ha nem 
eszi meg a gyerek a tápszert, hogyan vigyem 



10 11

Közérdekű, Főzőcske

Kedves Egyesületi Tagok!  Kedves Diétázók!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, Benneteket, hogy a Keresztes család hosszú éveken át tartó ál-
dozatos munkáját követően 2009. őszétől egy másik család veszi át a damin liszt kipostázását és 
az ezzel járó adminisztrációt, munkát.  Így 2009. októberétől az alábbi elérhetőségeken lehet 
rendelni:

FERI  GIZELLA
Telefonszám: 06/20-512-42-27.

Levelezési cím: 6328 Dunapataj, József A. u. 19.
e-mail: f.gizike@citromail.hu

A rendelést e-mailben folyamatosan lehet leadni, telefonon pedig hétfő-szerda-pénteki napokon 16-20 óra 
között.
Karton megbontására nincs lehetőség! 1 karton 18 doboz damint tartalmaz, melynek összege 7500.-Ft. 
Plusz a mindenkori postaköltség.  
Havonta 2 alkalommal van lehetőség a csomagküldésre, ezt kérjük vegyék, vegyétek figyelembe! 
Türelmeteket és megértéseteket köszönjük.

Üdvözlettel:                    Parrag Tamás
PKU Egyesületi elnök

óvodába az ételét, mit tegyek, ha kamaszodni kezd, és 
nem akar többé diétázni. És egy idő után egyre na-
gyobb a hangzavar, és mire eljön a terített asztal ideje, 
már számtalan apró csoportban beszélgetnek az em-
berek. Van aki főz, van aki segítséget kér, és van, aki 
tanácsot ad. 

5. A gyerekek nagyon élvezik!

Csak bátorítani tudom a szülőket, hogy hozzák a 
gyerekeket nyugodtan magukkal! Szinte kivétel nélkül 
mindegyik élvezi! Persze van, aki csak nézni akarja, ho-
gyan is készülnek a finomságok, de a legtöbben imád-
ják, hogy végre szabadon gyúrhatnak, pacsmagolhatnak, 
mérhetnek. Mert itt mindent szabad. És az sem rossz 
érzés, hogy közben látják - más PKU-sok is vannak a 
világon, az a tény, hogy nekik diétázniuk kell, nem te-
szi őket ritka csodabogárrá. Persze ilyenkor nem árt, ha 
van kötény (esetleg váltóruha...) néhány más játék (egy 
képeskönyv, autó, színező csodát tehet, ha várni kell, 
mert most más segítő van soron) és persze nem árt egy 
kísérő személy. Hiszen a 2-4 évesek még hamar elunják 
a főzést, és bár itt senkit nem zavar a gyerek nyűgöskö-
dése (magunk között vagyunk, egy nagy család!) azért 
lehet, hogy anyuka jobban oda tud figyelni a receptek 
elkészítési trükkjeire, ha legalább néha felváltja őt az 

apa, vagy a nagymama. (merthogy ők is nyugodtan jö-
hetnek!) De 4-5 éves kortól már erre sincsen szükség 
- erőszakkal sem lehet őket elválasztani a sodrófától és 
a gyúródeszkától!

6. Megkóstolhatjuk, ami elkészült

A legtöbben persze ezt várják a legjobban. A terülj, 
terülj asztalkámat. Hiszen ezen kívül mikor kerül egy 
PKU-s elé 6-8-féle szuper ízű és alacsony fehérjetar-
talmú étel? Vannak, akik esznek, mások lelkesen pako-
lásszák el apró dobozokba a holnapi reggelinek valót. 
Mert itt azt is szabad. Bevallom, én ebben a fázisban 
már kevésbé veszek részt. Azt gondolom, hogy ami itt 
készül, az a PKU-soké, hiszen én bármikor ehetek ka-
kaós csigát, pizzás rudat vagy éppen egyszerű kenye-
ret. Bármikor bemehetek egy pékségbe, egy étterembe, 
vagy egy cukrászdába. Egyenek inkább azok, akiknek 
ez nem ilyen mindennapi élmény. Nem venném a lel-
kemre, ha elenném a gyerekek elől a diétás kajákat. Per-
sze megkóstolom, ami elkészül, mint ahogyan otthon 
is megteszem. De nem a gyomrom lesz ettől teli, csak a 
lelkem. Jó érzés látni, hogy mi, PKU-s szülők, gyerekek 
együtt vagyunk, és jól érezzük magunkat!

Fodor Marcsi
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Előszó helyett
Mindazok, akik ennek az újságnak megszületésében 

bábáskodtak, szeretettel köszöntik az olvasókat és szív-
ből kívánják, hogy legyenek egész életükben egészsé-
gesek és boldogok!

Mind a Magyarországi PKU Egyesület, mind a lap 
létrejötte olyan nagy lépés a hazai PKU történetében, 
amiről 1968-ban a szűrés és gondozás hazai megszer-
vezője és haláláig fáradhatatlan munkása dr. Szabó La-
jos tanár úr még csak nem is álmodhatott. Azóta sok 
víz lefolyt a Tiszán és a Dunán, megalakultak a PKU-s 
szűrőközpontok, 1975-ben miniszteri rendelet kötele-
zővé tette a szűrővizsgálatot, a kiszűrt betegek száma 
évről-évre gyarapodott, szülői értekezleteket tartot-
tunk, szülői munkaközösség alakult, kirándultunk gya-
logszerrel és különhajóval, rendeztünk Mikulás-estet, 
operett-gálaestet, játszóházat, voltunk együtt Balaton-
füreden hosszú hétvégén, majd 1990-ben egyesület 
lettünk, táboroztunk Alcsutdobozon, Börzsönyligeten, 
voltunk Belgiumban Európai PKU-s találkozón és már 
Alapítványunk is van! 

Hogy milyen nagy utat tettünk meg, amíg a mos-
tani jó tápszerek, a PKU-s tejpor, a FEMINI tészta 
és gríz, a Damin, a tojáspótló bekerülhetett a diétába, 
arról legtöbbet az „öreg” PKU-s gyermekek és szüleik 
tudnának mesélni… A további eredményes diétázás-
hoz reméljük, segítség lesz ez az újság is.

1992.ápr.12. I. évf. 1.szám
1996. szept. V.évf.17.szám

A balatonfüredi tábor 
pszichológus szemmel

Három hónap távlatából visszaemlékezve a kö-
zösségformálódás élménye, az, ami kiemelkedő 
számunkra. Nagyszerű volt bejárni azt a széles 
érzelmi skálát, ami a kezdeti félelemtől, a szoron-
gástól, a bosszúságon, a dühön, a csalódottságon, a 
kíváncsiságon az érdeklődésen keresztül elvezetett 
a megbecsülés, a szeretet, a nagyon jó nekem hoz-
zátok tartozni „élményhez”. A közösség erejével 
feltöltekezve egyre bátrabban vállalt és kimondott 
gondolatokban megláttuk magunkat és a másikat. 
Örvendeztünk az azonosságokon és elgondolkoz-
tunk a másik szempontjain.

Mindannyian hazahoztunk magunkról egy 
olyan színes képet, amit a csoport tagjai színeztek 
számunkra, és egy csoportképet, ahol mindenkit 
ez a külenleges szín képvisel.

Tőrösné Ildikó
Siska Tamás

Szabó doktor úr emlékére
… hogy azok is megtudják, akik azóta születtek…

Emlékezzetek velünk dr. Szabó Lajos Tanár Úrra, aki két éve távozott közülünk.
Ez azonban csak fizikai távollétet jelent, hiszen köztünk van bölcs tanácsaival, óriási szaktudásával, megrovó-jobbat akaró 

hümmögésével, biztató vállveregetésével. Nélküle nem indult volna el a regionális PKU szűrés Szeged és környékén, tapasz-
talatai nélkül nem szerveződhetett volna oly színvonalas országos méretű programmá a PKU-s újszülöttek diagnosztizálása 
és kezelése. A diéta „őskorában” ki buzdított volna, ki öntött volna erőt a sok nehézség ellenére a kétkedő, s sokszor megfáradt 
Anyukákba, Apukákba, ki adott volna reményt az elkeseredett percekben? A legtöbb család „haza” járt hozzá, neki mondták 
el ügyes-bajos dolgaikat, örömüket, bánatukat, problémáikat.

Kitartó harca, s fáradozása eredménye, hogy a PKU-s gyermekek ma Magyarországon a gazdaságilag fejlett országok szín-
vonalának megfelelő ellátásban részesülnek, s eredményeink szerte a világban megállják a helyüket. A most tizenéves lányok 
és fiúk önfeledt beszélgetéseit hallgatva, tanulmányaikat és terveiket figyelemmel kísérve már-már nem is gondolunk rá, mi 
lett volna, ha korábban abbahagyják a diétát, vagy ha akár kis időre is elvesztik bizalmukat önmaguk erejében, hitüket a jobb 
és szebb jövőben. 

Hogy örülne a Tanár úr, ha láthatná, hogy most már végre mindenki számára fenilalanin mentes, a korábbiaknál jobb ízű 
modernebb tápszerek állnak rendelkezésre, ha tudná, hogy mennyi egyéb készítmény segíti a fehérjeszegény étrend változa-
tossá tételét, ha élvezhetné az óriásivá és erőssé váló, de mégis családias Egyesület vidám és tarka életét, gazdag programjait.

A karácsonyfa alatt gondoljunk Rá egy percet, hiszen benne van gyermekeink értelmes, hálás, kedves mosolyában…

1992. dec.24. I.évf.3.szám
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1992. okt. 23. I.évf.2.szám
1992. okt. 23. I.évf.2.szám

1992. okt. 23. I.évf.2.szám 1992. okt. 23. I.évf.2.szám

1992. okt. 23. I.évf.2.szám

Kedves tagtársak!
Örömmel értesítjük önöket, hogy a Szegedi Gabo-

natermesztési Kutatóintézet megrendelésünk alapján 
augusztus 1-től folyamatosan gyárt FE-MINI kenyér-
port.

Megrendelhető: levélben, Barta András, 6701 Sze-
ged pf 391, vagy telefonon (06-362-54-555).

Megrendeléskor jelezni kell, hogy PKU-s gyermek 
részére kérik és azt is, hogy egyesületi tagok. A fizetés 
utánvéttel történik. Ha megrendelésüket két hét múlva 
nem teljesítjük, kérjük érdeklődjenek a megadott tele-
fonon.

Mivel az Egyesület kifizeti az ár 60%-át, így a szü-
lőknek (kizárólag egyesületi tagok részére!) 1 kg ke-
nyérporért 60 Ft-ot és a postaköltséget kell fizetni.

Kérjük, egyszerre legalább 5 kg-ot rendeljenek! A 
küldeményhez receptet is mellékelnek.

/az elnökség/

Van már magyar 
DIÉTÁS sütemény!

Örömmel tudatjuk, hogy a békési „DIÉTA” GMK. 
jóvoltából ismét bővül a PKU-s élelmiszerek listája. 

Megkezdik a többek által már kipróbált sütemények 
gyártását.

Ezeket a termékeket a kenyérporhoz hasonló formá-
ban biztosítja az Egyesület.

Fontos, hogy egyféle termékből legalább 5 tálcával 
rendeljenek egyszerre. Az első rendeléseket 1992 no-
vember 1-től lehet feladni az alábbi címre.

„DIÉTA” GMK., 5631 Békés pf 108.
A szállítás postán utánvéttel történik. Mivel az ár fe-

lét az Egyesület kifizeti így az alábbi listán lévő össze-
gek felével, illetve a postaköltséggel kell számolni.

A termékeket nem csak PKU-soknak hanem lisztér-
zékenyeknek és vesebetegeknek is ajánlják!

Ismét pályáztunk!
Íme az eredmény:
A Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges 

Életmódért Alap Kuratóriuma pályázatot hirdetett, 
amin Egyesületünk is részt vett, a „A PKU-s gyermekek 
táborozási, túrázási feltételeinek biztosítása” címen.

A Kuratórium 200.000,-Ft egyszeri támogatásban 
részesít minket, aminek felhasználási határideje: 1993. 
május 31.

/az elnökség/

Tisztelt Magyarországi 
PKU Egyesület!

Értesítem Önöket, hogy a Magyar Köztársaság 1992. 
évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 
1992. évi szabályairól szóló 1991. évi XCI sz. törvény-
ben a társadalmi szervezetek támogatására előirányzott 
420 millió forint összegű keretből az Országgyűlés 
44/1992. (VI.29.) OGY határozata alapján:

1.000.000,-Ft
összegű támogatásban részesültek.

A támogatás átutalásáról a Pénzügyminisztérium gon-
doskodik.                                  Budapest, 1992.06.29.

Dédestapolcsányi élmény!
Amikor beléptünk a tábor kapuján minden olyan ismeretlen volt. Azután kezdtük megszokni a környezetet és mi 

gyerekek kezdtünk egymással megismerkedni. Sokat játszottunk. Elmentünk kirándulni két cseppkőbarlangba, mind-
egyik nagyon szép volt. Voltunk fakultatív kiránduláson a miskolc-tapolcai barlangfürdőben.

A tábor második felében szinte minden nap „discót” rendeztünk és minden este későn feküdtünk le. az apukáknak 
köszönhetjük, hogy volt foci is, amin mindig volt szurkoló közönség is.

A tábor előtt volt egy híd, mindig oda mentünk ki beszélgetni. De sajnos, mint minden jónak, ennek a csodálatos 
tábornak is eljött az utolsó napja. Nagyon fájt, hogy attól a sok jóbaráttól el kellett válni. Ebben a táborban találtam 
meg a legjobb barátnőmet, amikor mentünk haza úgy sírtunk, mint a gyerekek

Összegezve, ez a tábor csodálatos élmény volt nekem és remélem a többi PKU-s gyereknek is.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden közreműködőnek, aki lehetővé tette, hogy mi PKU-s gyerekek idén 

is elmehessünk együtt nyaralni. Örülnénk neki, ha lenne folytatás!
Köszönjük szépen!

Behina Andrea
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1993. dec. 24. II.évf.7.szám
1994. aug. 5. III.évf.9.szám

1992. okt. 23. I.évf.2.szám

Köszönet Kinga néninek!
Először is, szeretnék köszönetet mondani Kinga né-
ninek, mert hozzásegített a változatosabb étrendhez. 
Megkaptuk a konzerveket, amiket örömmel bontot-
tunk ki. Azóta majdnem mindennap különféle kon-
zerveket eszek. A különböző konzervekkel, és a sok 
új recepttel választékosabb lett az étrendem. Nagyon 
megkönnyítette anyukámnak a főzést. Minkettőnk 
nevében nagyon szépen megköszönöm. 
Remélem a jövőben is számíthatunk további konzer-
vekre.

Kiss Katalin

Azt hiszem, az összes PKU-s család nevében kifejez-
hetjük ezt a köszönetet és további jó egészséget, sike-
res munkát kívánunk Kinyóné Várkonyi Kingának!

/a szerk./

Galaktozémiások oldala
Kedves Galaktozémiás! Családoddal együtt örömmel köszöntünk 
abból az alkalomból, hogy első ízben kerül kezedbe a PKU-s újság, 
melyben ezentúl – reményeink szerint – mindig lesz számotokra 
külön oldal. Itt olvashattok majd a betegségetekkel kapcsolatos leg-
újabb tudnivalókról, a külföldi galaktozémiás egyesületek, társaságok 
(ezek többsége ugyancsak a PKU Egyesületek „kebelében” műkö-
dik) életéről, itt szeretnénk közölni azokat a beszámolókat, melyeket 
mindennapjaitokról, sikereitekről írtok, rajzoltok. Ehhez jó példát 
vehettek a „PKU-sok írták és a Lélekhang” című rovatokból.

Természetesen minden közérdekű információ, ismeretterjesztő cikk 
Rátok is vonatkozik, nem csak a PKU-sokra. Kivétel a diéta, ami 
homlokegyenest eltér a két betegségben!!! Ami közös: egész életre 
szólóan szigorúan be kell tartani!!!
Ehhez kivánunk sok kitartást és erőt.

Szeretettel:
a gondozó centrumok és szerkesztőség

Kocsis Éva története: 15 évem
Nevem Kocsis Éva. 15 éves vagyok. 1977. március 23-
án születtem Dunaújvárosban. Jelenleg Alsószentivánon 
lakom, a 61-es főút mellett, mely Dunaföldvár és Cece 
között helyezkedik el. Apukám a Dunai Vasműben dol-
gozik Dunaújvárosban, már 24 éve. Anyukám a sárbo-
gárdi ÁFÉSZ dolgozója volt.
6 éves koromig gyesen, 10 éves koromig fizetetlen sza-
badságon volt velem. Munkahelyét feláldozta értem. 
Betegségemből kifolyólag testvért nem vállaltak, mert 
a családon kívül senki sem segít. A volt tanácstól nem 
kaptunk semmi segítséget, mert nem adtak be engem 
nevelőintézetbe vagy bármilyen intézetbe a szüleim. A 
mostani önkormányzattól azért nem kapunk segítséget, 
mert a 8 osztályt ki tudtam járni és most továbbtanulni 
is sikerült. Szüleim kertes házat építettek OTP kölcsön 
révén. Van két szoba, tehát nem jár segítség.
Szentivánon jártam óvodába 3 éves koromtól, de csak 
9-12 óráig. Majd 6 és fél éves koromtól iskolás lettem. 
A szentiváni Ady Endre általános iskolába jártam el-
sőtől negyedikig. Ott a sportban kitűnő eredményt 
értem el a kedvenc tanárom segítségével, Vaskó János 
tanár bácsival, aki az én edzőm volt. Minden délután 
volt sportszakkör, amiben mindig részt vettem. Jártam 
versenyekre is. Szentivánon az utcai futóversenyen, a 
háromtusán 4 éven keresztül 14 oklevelet kaptam. Vaj-
tára jártam versenyekre, ahol szép eredményeket ért el 
a csapat. 
Harmadiktól Sárbogárdra jártam versenyezni a miklósi 
pályára, ahol a járási versenyeket rendezték.
Ott két év alatt 2 negyedik helyezést és 1 első helyezést 
értem el.

A szentiváni iskolából átkerültem Sárbogárdra a Mé-
szöly Géza általános iskolába. A testnevelés tanár, Sár-
közi László kért meg, hogy járjak oda a sport miatt. 
Ötödiktől nyolcadikig jártam Sárbogárdra, ott is szép 
eredményeket értem el.
Ott megtanultam kézilabdázni és a csapat Gárdonyban 
2. helyezést ért el, ami 12 ezüstéremből és egy oklevél-
ből állt. A versenyek itt sem álltak meg, harmadik, má-
sodik, első helyezéseket értünk el.
Amikor a nyolc osztályt kijártam, nem jelentkeztem to-
vábbtanulni a diétám miatt. Nyáron voltunk Fehérváron 
a Barátság házban iskolát keresni. Találtunk is, Enyingre 
járok a Háziasszonyképző Speciális Szakiskolába, ami 
1991. szept. 16-án indult el. Nagyon jó, szeretek odajár-
ni, a tanulás is megy. A sport sajnos nem olyan mint volt. 
Jártam ott is kézilabda edzésre, de semmi eredménye 
nincs. Így hát egyenlőre abbahagytam. Tanulok magyar 
nyelv és irodalmat, német nyelvet, történelmet, mate-
matikát, testnevelést, egészségügyet, családgondozást, 
gépírást, éneket, szabás-varrást, sütés-fűtést. A tanárok 
is rendesek, a kollégiumban a nevelők és a szakácsnénik 
is, mivel kollégista vagyok.
Állítólag ez az iskola 3 éves lesz. Az, hogy ebben a két 
évben még milyen lesz, majd kiderül.
Falunkban május 13-tól október 13-ig minden hó-
napban templomunkban Fatimai Szűzanya tiszteletére 
zarándoklási ünnepségeket tartanak. Püspök Atya ce-
lebrálja a misét. Az országunk több részéről buszokkal 
érkeznek a katolikus hívek.
          Alsószentiván, 1992.06.30.                
                                                               Kocsis Éva
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Az első 20 lapszámban olvastuk

1995. jún. IV.évf.2.szám

A PKU újszülöttkori tömegszűrésének 
20 éves évfordulója alkalmából

1968-ban Szeged és környékén az előszűrés, majd 
1975-től az országos tömegszűrés bevezetése SZABÓ 
LAJOS főorvos úr nevéhez fűződik. 1990-ben bekö-
vetkezett haláláig ő fektette le a gondozás alapjait. Az 
5 évesnél idősebb PKU-s gyerekekkel és szüleikkel 
együtt őrizzük szeretett emlékét.

Janka Néni

Szeretettel köszöntjük Kása Péterné adjunktusnőt, 
aki Szabó Lajos Tanárúr Budapestre való távozása 
óta kezdettől gondozza a szegedi szűrőcentrumban a 
PKU-sokat. Egy egész nemzedék nőtt fel a keze alatt. 
A szegedi gondozottak és a munkatársak nevében ez-
úton köszönjük odadó munkáját és reméljük, hogy a 
jövőben is sok gyermek köszönheti Janka Néninek tel-
jes értékű emberré válását.

Csilla Néni

1995 januáérjában volt 20 éve, hogy dr. Somogyi Csil-
la a budapesti PKU centrumban Szabó Lajos tanár úr 
jobbkezeként megkezdte munkáját. A hosszú évek alatt 
nemcsak a laboratóriumi munkát végezte és irányítot-
ta hanem a gondozásba később belépő diétetikusok, 
orvosok, psychológusok is tanultak és tanulnak tőle. 
Nélkülözhetetlen és nagyszerű munkatárs, barát, akit a 
keze alatt felnövekvő PKU-sok pót-mamaként szeret-
nek. Ő a „CSILLA NÉNI”, aki nélkül elképzelhetet-
len lenne a magyarországi PKU Egyesület nemzetközi 
szinten is elismert összefogottsága, jó légköre, sokrétű 
tevékenysége, újságunk megszületése. Reméljük, még 
nagyon sok gyerek élvezheti melegszívű, odadó gon-
doskodását! Kedvenc Goethe idézetével szeretnénk a 
budapesti centrum gondozottai, az egyesületi tagok 
és a munkatársak nevében nagy szeretettel köszönetet 
mondani:

„Ha az embert olyannak vesszük, mint amilyen, 
tulajdonképpen rosszabbá tesszük.

De ha olyannak vesszük, amilyennek lennie kell, 
akkor azzá tesszük őt, amivé lehetne.”

A PKU-sokat gondozók nevében mindenekelőtt

KÖSZÖNETET MONDUNK

a PKU-s gyermekeknek és családjaiknak 
együttműködésükért, megtisztelő bizalmukért 

és szeretetükért, 
amely nélkül jó eredményeinket nem érhettük volna el.

PKU-s gyermekeink jobb sorsáért köszönetet 
mondunk

a Népjóléti Minisztériumnak dolgozóinak
dr Schuler Dezső egyetemi tanárnak, az Országos Cse-

csemő és Gyermek-egészségügyi Intézet főigazga-
tójának és munkatársainak

dr Pintér Attilának, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal 
főorvosának

dr Matejka Zsuzsannának és dr. Grasszer Katalinnak, az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár főorvosainak

Ferenczi Évának, a Dorottya utcai 507-es Gyógyszertár 
gyógyszerének és munkatársainak

a szegedi SZAOTE Gyermekklinika főigazgatóinak és 
dolgozóinak

Dr Havass Zoltánnak, a szegedi szűrő-laboratórium ve-
zetőjének

a Szent János Kórház és a Budai Gyermekkórház dolgo-
zóinak

Barta Andrásnak, Ács Péternének és Kovács Zsuzsának, a 
Szegedi Gabonaipari Kutatóintézet dolgozóinak

Várkonyi Kingának, a Szegedi Konzervgyár dolgozójá-
nak

Fehér Károlynénak (Diétás Gm., Békés)
Helmut Brehl úrnak, az SHS cég vezetőjének

a SZŰROKÖZPONTOK KORÁBBI ÉS 
JELENLEGI MUNKATÁRSAINAK

A felsoroltakon kívül köszönetet mondunk az orvo-
soknak, nővéreknek, gondozóknak, védőnőknek, óvó-
nőknek, pedagógusoknak, közösségeknek, cégeknek és 
mindazon társadalmi szervezeteknek, akik valamilyen 
módón hozzájárultak PKU-saink életének jobbrafor-
dulásához.

dr Schuler Ágnes
a Budapesti Anyagcsere-Szűrő 
és Gondozó Központ főorvosa
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1996. szept. V.évf.17.szám
1993. okt. 29. II.évf.6.szám

1994. okt. 31.III.évf.10.szám

Kedves Csilla néni!
Ezt a nyílt levelet a többi PKU-s nevében is írom, 

amellyel szeretnék köszönetet mondani mindazért a 
sok szeretetért és odaadásért, amit kapunk, hogy bár-
mikor fordulhatunk bizalommal, ha valami problé-
mánk van, vagy ha éppen sikert értünk el, ugyanúgy 
tetszik örülni annak, mint mi magunk.

Emlékszem, amikor érettségiztem mennyire tetszett 
szorítani nekem és a lelkemre is lett kötve, hogy oda 
szóljak legelőször, ha bármi eredményt megtudok. Na-
gyon jó érzés volt az a bizalom, mint akkor és minden 
ilyen alkalommal kaptam.

Köszönöm Csilla néni, amit értem, illetve amit ér-
tünk tett, hogy szinte „pót-mama”-ként szeret engem 
és mindenkit.

Remélem még nagyon sokáig élvezni fogjuk ezt a 
kedvességet és szeretetet.

„Eleget biztat reménnyel,
Halványult csillagomat fénnyel,
Nincsen már ebben semmi kétség!
A kedvesség
Éltet bennem minden erőt,
S a szeretet, 
Ami mellett bizhatok,
S nincsen semmi titok;
Csilla néni a mi Pót-Mamánk,
Ki védőangyalként vigyáz Reánk.”

Tábit Anett

Gabika
Mintha csak ma történt volna, pedig már idestova nyolc 

éve annak, hogy a kézbesítő részünkre érthetetlen, meg-
döbbentő szövegű táviratot hozott. Ma is emlékszem a 
távirat szövegére:

„Anyagcsere rendellenesség alapos gyanúja miatt a Já-
nos Kórházban jelentkezzünk.” Másnap már utaztunk is. 
Útközben azon tanakodtunk mi is lehet kislányunk baja. 
Megérkeztünk Budapestre. Soha nem felejtem el dr Sza-
bó tanár úr, dr Somogyi Csilla, dr Máté Matild vigasztaló, 
biztató szavait. Egy újabb vérvétel végérvényesen eldön-
tötte, hogy Gabika PKU-s.

Számunkra szörnyű három hét következett, amikor a di-
étára való beállítás miatt ott kellett hagyni. Naponta telefo-
non érdeklődtünk, hogy tűri az új étrendet. Miden telefon-
beszélgetés alkalmával mondtak valami olyat, amitől kissé 
megvígasztalódtam: „Elfordítja a fejét, szépen eszik.”

Mikor a kórházból hazahoztuk tehetetlennek éreztük 
magunkat. Gabika mindvégig szépen ette a turmixot. Pár 
hónapos volt, mikor megpróbálkoztunk a ropi- és kenyér-
sütéssel. Rengeteget próbálgattuk, míg végre sikerült szép 
kenyeret sütni. Gabika mindig jó étvágyú volt, igyekeztem 
étrendjét kicsi kora óta változatossá tenni. Következett az 
óvodás korszak. Társai így őt hamarosan elfogadták. Süte-
ményeit óvodás társai is nagyon kedvelték.

Gabika 1992 szeptemberében ment első osztályba. Na-
gyon jól tanul. Két éve jár művészi tornára. Május 29-én 
volt az évzáró vizsgájuk, ahol osztályelső lett.

Bízom abban, hogy a diétát továbbra is ilyen jól tudjuk 
tartani.

Ezúton szeretnék megköszönni minden segítséget, tá-
mogatást a PKU labornak, az Egyesületnek.

Csóg Lajosné

Nagykörüben énekeltünk
A nyár nemcsak a pihenés ideje volt, hanem egy kis tennivaló is jutott.
Az ifjúsági csoportunkat megkérte a nagykörüi plébános, hogy augusztus 19-én lépjünk fel előzenekarként azon a mű-

soron, melyet Szent István király ünnepének tiszteletére rendezett. Hallotta énekkarunkat énekelni, és megtetszett neki a 
műsorunk. Elfogadtuk a meghívást.

Komoly készülődésbe fogtunk, hogy szinvonalas éneklést produkáljunk. Az énekkart Ferenc atya kisérte gitárral, testvérem 
Vera hegedűvel, egy másik lány oboával és egy fiú szintetizátorral. Az én feladatom az énekek gyakoroltatása volt, hogy tisztán 
énekeljünk. Erre az alkalomra egyenpólót csináltattunk. A fehér póló elején egy kotta volt, a kotta feje egy mosolygó arcot 
ábrázolt, a kotta szára a kereszt fáját, a kereszt felső részét pedig egy lepel fedte. Elő kellett venni a legjobb hangulatunkat 
a szerepléshez, mert a Nagykörüi énekkart már hallottuk otthon énekelni. Ők is szintén gitárkisérettel léptek fel, csak más 
stílusban játszottak mint mi.

Hangulatos koncertet adtunk amihez hozzájárult a környezet, mivel a tiszai kompon álltunk fel a szerepléshez. Elég sokan 
gyűltek össze erre a sokat igérő esti programra. A környező falvakból is jöttek át, hogy szép zenei élményben legyen részük. 
Örömmel és megelégedettséggel indultunk haza. Akik hallották, zok is mondták, hogy nagyon jól énekeltünk, és mi is 
ugyanezt éreztük.

A két kórus műsora szép estévé varázsolta a közönségnek az augusztus 20-ai ünnep előestéjét.
Hegedűs Éva
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