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"A műtét napja a második
születésnapom"
A többszörös Európa- és világbajnok veterán
úszónő, Szalamanov Zsuzsa ötvenévesen kez-
dett el versenyszerűen sportolni. Az öt nyelven
beszélő asszonyt, aki évtizedekig sikeres külke-
reskedőként dolgozott, egyik napról a másikra
támadta meg egy olyan betegség, ami tönkretet-
te a veséjét. Négy hónapig feküdt az intenzíven,
aztán másfél évnyi művesekezelés következett,
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~ mielőtt 1994 karácsonyán új vesét kapott volna.
"o A sorstársaival együtt űzött, versenyszerü sport~

az újrakezdés egyik eszköze volt számára.

-; Száz gyermek pótnagymamája
'8 A mindig tettre kész Zsuzsát rövid időn belül
,~ a Transzplantációs Alapítvány a Megújított Éle-
>
:8 tekért elnökévé választották. Ö javasolta, hogy
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az alapítványa szervátültetésen átesett vagy ar-
ra váró gyerekek rehabilitációját tekintse fő fela-
datának. Zsuzsa jelenleg több mint száz gyerek
pótnagyija. A családokat személyesen ismeri,
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g; fejből tudja a kórtörténeteket, az érintettek neki
.o
l/l "gyónják meg" anyagi nehézségeiket, vágyaikat.
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Ha azt mondjuk, Hujber
Ferenc, van, akinek
a nagyszájú vagány
jut e.szébe - és akad,
akinek az, amit a fele-
ségéről mondott nekünk,
aki szerinte megváltoztatta
az életét: .számos kornprornisz-
szumot kötöttem, de mindegyiket én magam
akartam, ígyaztán mindezt nem érzemálcozat-

nak. (..,)Ma-1rlárnagyon szeretem a házasság
intézményét, jó benne élni. Felemelő, hogy
azt mondhatom: Cynthia nemcsak a barát-
nőm, hanem a feleségem is!"

- A hosszú betegség pusztítja a testet, az állan-
dó életveszély pedig felőrli a lelket. Mi élmény-
terápiás és önbizalom-növelő programokat szer-
vezünk nekik. Sokan velünk nyaralnak először:
a táborainkban falat mász nak, kalandtúráznak
és nem utolsósorban barátokat szereznek. Fon-
tosnak tartjuk, hogya szülők és az egészséges
testvérek is részt vegyenek a programjainkon,
mert nekik legalább akkora szükségük van a re-
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habilitációra. Minden gyerek számára ingyenes
a részvétel, a 12 év alatti kicsik, illetve a 21 év
alatti mozgáskorlátozottak esetében pedig egy-
egy kisérő költségeit is az alapítvány állja.

Zsuzsának még két szívügye van: az ismeret-
terjesztés és a sajtónyilvánosság. Fáradhatatla-
nul utazik, előadást tart, filmet vetít, fotókiállí-
tást szervez. Szerinte a felvilágosítás segíthet ab-
ban, hogy senki ne haljon meg szervhiány miatt.
A médiával pedig azért vívja örökös harcát, hogy
a sikerekről is tudósítsanak, például amikor egy
hajdan transzplantált gyermek diplomát szerez,
családot alapít, és boldog, teljes értékű életet él..

IJJ)~, jókedv
és kitartás: az alapít-
vpnyunk ezt a hármat
próbálja biztosítani
a szervátültetésen
áteső gyerekeknek."
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"Behívtam
Istent a szívembe"
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ez, mint a szél:

nem látod, de érzed
az erejét. Istent sem

láthatod, de érzed
a szeretetét, ahogy

átölel...n

Dél körül érkezem a Golgota Gyülekezet haj-
léktalanellátójába. taczkö Ildikó üde színfolt
a rosszkedvű férfiak között. Most éppen ebé-
det oszt, máskor bibliaórát, lelki gondozást tart,
vagy csak beszélget azokkal, akik igénylik. A szö-
ke, feltűnő en csinos lány vallásos családba szü-
letett, és sokáig úgy gondolta, ha templomba jár
és betartja a tradíciókat, jó ember lesz.

Újjászületés -,
A kereskedelmi szakközépiskola után eladó lett
egy butikban. s a kortársaihoz hasonlóan buli-
zással töltötte a hétvégélt. A Miskolci Egyetem
angol szakáról, amelyre munka mellett jelent-
kezett, hat hónap után kimaradt.

- Mélységes évek következtek. Úr tátongott
bennem, amit sehogy sem tudtam betölteni,
depressziós lettem, napról napra fogy tam, és

SZÖGEZZÜK LE MINDJÁRT AZ EU
VOLTAK ROSSZ EMBEREK~ EGY V)
MÁS ÚTRA TERELTE ŐKET.
nem akartam élni - meséli. - Anyukám, aki
akkor már megtért, élő hitű keresztény volt,
sokat imádkozott értem. Már akkor is hittem
benne, hogy Isten létezik, de mivel mindenki
mást mondott róla, folytonos hiányérzet volt
bennem. Akkoriban hiába kerestem, sehol nem
találtam Őt, csak valami mélységes szomorú-
ságot éreztem.

-Aztán 2005-ben elkezdtem olvasni a Bibliát,i
és így megismertem, milyen életet élt Jézus, mi-
lyen is Ő valójában, mi mindenen ment keresz-
tül értünk, és egyszeriben Isten is élővé vált szá-
momra. Betöltött a jelenlétével, s eltűnt belőlem
minden félelem, mert az ö öröme és békessége
költözött a szívembe. Tagja vagyok egy 8-lD fi-
atalból álló csoportnak, rendszeresen összejö-
vünk otthon, Bibliát olvasunk, imádkozunk,
beszélgetünk. Egyszerűen élek, szeretek taka-
rékoskodni, főzni, takarítani, olvasni, mások-
nak segíteni. Amióta újjászületett keresztény
vagyok, azóta a hétköznapokban is megélem
a hitet, mindent Isten kezébe teszek, és onnan
is veszek el. Tudom, hogy az Úr gondot visel rám,
és ha itt lesz az ideje, a nekem való társat is el
fogja küldeni.

Ők is megváltoztak
Fenyő Iván élete 2007-ben
vett új fordulatot. A színész
balesetet okozott. amelyben
a szembejövő autó vezetője
is megsérült. Ajóképű sztár
ezután kezdett új életet, saját
bevallása szerint is nyitot-
tabbá vált, az új, spiritu-
ális úton járva pedig
megriyugodott, és kö-
zelebb került valódi
önmagához.
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