Sorsok

INGYEN ADNÁM A VESÉMET!

„Újságcikk? De hát ez egy szimpla
történet”, szabadkozik Szabó Mária (44)
könyvelő, aki odaadná ingyen
egy idegennek az egyik veséjét.

száz malacnak, két tehénnek, és
egyedül vittem a tízezres baromfikeltetőt. Kecskét is szerettem volna,
de a férjem azt mondta, ha a kecske
jön, ő megy. Talán a kecskét kellett
volna választanom. A párom nem
tűrte, hogy tanuljak. Egy IFA alá
csúsztunk be 1990 nyarának végén az autónkkal, a következő kép,
hogy hanyatt fekszem, nem érzek
semmit, és a körülöttem állók közül
valaki: na, ez meghalt. Mindenem
összetört, nincs arccsontom, nyaktól lefelé megbénultam. Így nem
akarom! Viszont nem volt választásom, és különben is: a gyerekeim!
Műtét műtét után, gyulladások, szövődmények… Októberben szóltam
az orvosnak, hogy állapotos vagyok,
de nem hitte el. Gabi 4,5 hónapos
volt, mikor megállapították a terhességet, háromnapos vajúdás után

K

is faluban laktunk kétkezi
munkás szüleimmel és három lánytestvéremmel. Ötévesen már dolgoztam, egy
öregasszony 1200 libáját legeltettem pár forintért. Egész nap nem
kaptam enni, mikor ez az esti elszámoláson kiderült, egy kenyérdarabot nyújtott felém a néni: „edd meg,
te szerencsétlen!”. Nem ettem meg.
Mert nem vagyok szerencsétlen.
Az egész életem erről szól – mondja Mária.

Rokon vagy ismerős

Szalamanov Zsuzsa,
a Transzplantációs Alapítvány
a Megújított Életekért elnöke
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SEREGHAJTÓ: MAGYARORSZÁG

Magyarországon 2005-ben a 315 veseátültetésből 15 volt élő donoros
– az Egyesült Királyságban például 1855-ből 543, Németországban
2172-ből 522 (Forrás: Newsletter Transplant)

– Fertőző agyhártyagyulladást kapott egy kullancscsípéstől a velem
állapotos anyukám. Szövődmény
nélkül gyógyultunk állítólag. Egyévesen folyékonyan beszéltem, háromévesen magamtól megtanultam
írni, olyan a memóriám, akár a
szivacs. Ez nem túl jó tulajdonság,
az emberek nem szeretik, ha valaki
mindenre emlékezik, esetleg ezt
szóvá is teszi – meséli kérésünkre
Mária. – Tornázni, énekelni, falum
neves zenekarában fúvósokon játszani szerettem volna. Semmi akadálya, mondta anyám, ha fizetem.
Hatodikos koromtól a könyvtárban
segítettem, magányos idősekhez
jártam takarítani, ebédet hordani,
bevásárolni, később is előteremtettem a gimnáziumba járáshoz a
bérlet, a menza árát. Régész akartam lenni mindenáron! A bajai
múzeum igazgatója akkor találta
meg a falunk határában a világhírű
avarkori leletet az Aranyszarvassal,
állandóan ott lógtam. Apám félig
francia származású volt, kicsapták
a műszaki egyetemről, mert kilé-

pett a pártból. A káderlapom és az
anyagi lehetőségeink miatt esélytelen voltam az egyetemre, de megterveztem: elvállalom a KISZtitkárságot, versenyt nyerek! Az
országos középiskolai tanulmányi
versenyen októberben második lettem (megj: az első három felvételi
nélkül bejutott az egyetemre), novemberben infarktusban váratlanul meghalt az
apám, decemberben anya
közölte, hogy
nem
segít.
Fiatalon hajlamosakvagyunk
a szélsőségekre,
megfelelő adag
nyugtatót vettem be,
és lefeküdtem meghalni…
– Nagymamám füvesasszony volt,
megérezte: baj van. De már nem
tudott felébreszteni. Nem emlékszem, mikor tértem magamhoz a
pszichiátrián, sokáig altattak még.

Kecske vagy férj
– Leérettségiztem, de szeptemberben nem mertem elkezdeni
az egyetemet. Egy kisvárosban a
művelődési házban kaptam állást,
levelezőn elkezdtem a tanítóképzőt, álmodoztam, hogy később átmegyek történésznek. De nem
egyetemre, hanem
férjhez
mentem. Irodagépműszerész párom apja szintén beszármazott, rá is ferde
szemmel néztek,
13 évvel volt idősebb nálam, mondta: csak azt várta, hogy
megnőjek… Jött 1985-ben a
nagyfiam, Endre, egy évre rá a
lányom, Hajnalka, 1991-ben pedig
Gábor. A család mellett 300 négyszögöl szőlőt, 4 hektáron takarmányt termeltem a nyolc kocának,

Talán valaki
az én gyerekemen
is segít majd...

Nemcsak halottból, hanem
élő emberből is ültethetők át
bizonyos szervek más emberbe (vese, máj, tüdő). A magyar
törvények szerint egyenesági
rokon, valamint bizonyíthatóan
szoros érzelmi kapcsolatban
álló ember adhat szervet életében másik embernek. Az élő
donoros átültetés Európában
átlagosan a transzplantációk
harmada, de az USA-ban már

több veseátültetést végeznek
élő donorból, mint halottból.
Magyarországon ez az arány a
közelmúltig 3 százalék volt, ma
mintegy 10 százalék. Közben
6 ezernél többen élnek dialízissel, az átlag 4 éve jár vesefeltöltésre – ám a túlnyomó
többségük elzárkózna az élő
donoros transzplantációtól!
(Forrás: Transzplantációs
Alapítvány)

6,5 hónaposan megszületett. A baleset előtti napon foganhatott, neki
valamiért meg kellett születnie…

jól tanul, de Magyarországon
nincs jövője, itt egy autista nem
rendszerkompatibilis. Kilencéves
koráig rendszeresen hordtam a
nephrológiára, az ott látottak, a
dialízisesek állapota leírhatatlan…
Aztán a fiam egy veséje működni
kezdett rendesen. Csoda ez, vigyáz is magára nagyon, de tudom:
bármikor bekövetkezhet a baj, pláne, hogy a génjeiben az izomsorvadás. Neki adnám az egyik vesémet, de nem egyezik a vércsoportunk. Gondoltam, felajánlom egy
idegennek a vesémet, hátha valaki
aztán adna az én gyerekemnek –
de ezt nálunk tiltja a törvény.

Vesebaj és autizmus

ILLUSZTRÁCIÓ: EUROPRESS

– Mária beleegyezett, hogy továbbítsam a levelét – így a telefonba
Szalamanov Zsuzsa, a Transzplantációs Alapítvány a Megújított
Életekért elnöke. Íme: „Már némiképp csappant önbizalommal, de
még szilárd elhatározással fordulok Önökhöz. Rádióhírben hallottam, hogy létezik a lehetőség nem
vérrokon számára felajánlott, élődonoros szervátültetésre. Egészséges 44 éves, B Rh+ vércsoportú
nő vagyok, szívesen ajánlanám fel
egyik vesémet egy arra rászoruló
gyermeknek. Érdeklődtem, s azt az
információt kaptam, az etikai bizottság csak ismerősnek, érzelmi
kapcsolatban állónak adja meg az
engedélyt, és a befogadó személyt
nekem kell felkutatnom.”

rú, rengetegen tönkrementünk,
sokan lettek öngyilkosok a környéken. Beköltöztünk a városba,
régen a gimnázium mellett tanultam varrónőnek is, most abból éltünk. A férjemnél izomsorvadást
állapítottak meg, táppénz, leszázalékolás, egy év alatt magatehetetlen csecsemő lett a 190 centis ember, haláláig ápoltam. Az autisták,
a fogyatékosok szüleinek senki
sem segített, a legtöbb anya egyedül maradt. Szociális munkás lettem a helyi református gondozóházban. Mindent együtt csináltam
a gyerekeimmel, rengeteget segítettek, de 2-3 óránál ritkán aludhattam többet. Senki nem állt mellém, nem tudtam tovább folytatni
– váltottam. Pénzügyi területen
dolgozom 12 éve, anyagilag helyrejött az életünk. Gabi most 11.-es,

– Kisfiam bal veséje négy hónapos
korára felszívódott, a jobb tele
mésszel a belém nyomott rengeteg
csonterősítőtől. 1,2 kilóval született, lefogyott 0,75-re, gyógyszer,
tápszer, kezelés, félrekezelés...
Furcsán fejlődött, de csak 1994ben diagnosztizálták, hogy autista.
Pesten fogadta volna intézet, de
eszemben sem volt beadni! A
rendszerváltozás szétverte a mezőgazdaságot, jött a délszláv hábo-

NAGY TÜNDE

Életútprogram
a tehetségeknek
A Csányi Alapítvány megnyitotta első saját építésű közösségi házát Nagybajomban. Immár 142 tehetséges,
de hátrányos helyzetű gyermek tanulhat
az alapítvány támogatásával a 4 közösségi házban.

A

Csányi Alapítványt egymilliárd forinttal dr. Csányi
Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója alapította
2005-ben, magánvagyoÚjabb
nából. A kezdeményezéshez több üzletközösségi
ember is csatlakozott, és a szervezet
házat épített
immár 3 éve gyűjti
pontot, ahol a fejCsányi
a szegény sorsú
lesztő foglalkozátehetségek támogasok mellett szabadalapítványa idős
tását fontosnak tartó
tevékenységeket,
magyar adózók 1%-os
klubfoglalkozásokat és
felajánlását. Mára a támogatászülői találkozókat szervezsoknak köszönhetően az alapítnek, olyan helyet, amit a gyermevány a közel 2 milliárd forintos
kek második otthonuknak érezvagyon hozamából gazdálkodhat, nek. A Nemzeti Tehetségsegítő
a mindenkori kiadásokról az alaTanács 2008-ban a Csányi
pítvány kuratóriuma dönt.
Alapítvány Kaposvárott,
Az idén ötéves jubileumára kéJászberényben és Pécsett műköszülő Csányi Alapítvány tudatodő közösségi házát is
san építkezve jelentős eredméTehetségponttá nyilvánította.
nyeket ért el: három év alatt az
A nagybajomi térségben eddig
Életútprogramban támogatott
a helyi iskola épületében folytak
gyermekek száma megháromszo- a tehetséggondozó programok, de
rozódott, 37 főről 142 főre emel2009 végére itt is megépült a
kedett. Az alapítvány minden
közösségi ház, amely 30 gyeregyes gyermek számára – kimek foglalkoztatásának ad teret.
emelkedő képességeit és hátráA 300 négyzetméteres épületben
nyait figyelembe véve – egyéni
környezettudatos megoldásokat
fejlesztési tervet készít.
alkalmaztak. A geotermikus fűtéA tehetséggondozás központja
si, illetve hűtési rendszer, a külső
minden térségben a közösségi
hővédő-árnyékoló szerkezet és a
ház. Az alapítvány célja, hogy
nagy üvegfelületek élhető, enermindenütt, ahol csoport indul,
giatakarékos helyszínt biztosítalétrehozzon egy-egy találkozási
nak a gyerekek számára.
s
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