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Berente Judit

EZ A VESE BENT AKAR MARADNI ÉS BENT IS FOG!

Betegségemet 11 éves koromban vettük 
észre, akkor kezdődött el életem hosszú 
éveken át tartó kálváriája. Sápadt voltam 
és fáradékony, nagyon sok folyadékot kí-
vántam és ittam, éjszakánként pedig rend-
szeresen bevizeltem. Két év telt el így. Ez 
elég kellemetlen volt, főleg egy kamasz-
lánynak. A nyári táborba, kétnapos iskolai 
kirándulásokra mindig szorongva indultam 
el, s bár közben édesanyám egyik orvostól 
a másikig cipelt, egyik gyógyszert szedtem 
a másik után, senkinek sem sikerült a he-
lyes diagnózist megállapítania. 

1976-ban két év sikertelen próbálko-
zás után végre beutaltak az I. számú Bókai 
János úti Gyermekklinikára Budapestre, 
ahol megtörténtek a laborvizsgálatok és 
egy veseröntgen, amely kimutatta, hogy a 
vesefunkciók beszűkültek, a vesék alig vá-
lasztanak ki. Anyukámra sokkolóan hatott 
a hír, hogy nincs sok esélyem a tizennyol-
cadik születésnapom megérésére.  A di-
agnózis, ami a betegségemet illeti, pontos 
volt. A jóslat szerencsére nem.

Az ezt követő kezelés azonban csak tetézte a bajt. urológus tanácsára három hónapig 
állandó katétert kaptam. Ennek következtében hólyagom izomzata úgy ellazult, hogy 
nem tudtam a vizeletet kiüríteni. A pangó vizelet miatt a vese állandóan visszafertőző-
dött, kialakult a krónikus gyulladás, és így felgyorsult a romlási folyamat, nem beszélve 
a vizelési képtelenséggel járó állandó kínok elviseléséről. Azt sajnos elfelejtették közöl-
ni, hogy az állandó katéter használata során a hólyagot nem csak lehet, de kell is tornáz-
tatni, hogy mindezt elkerüljük.

Az urológiai Klinikán többfajta kezeléssel is próbálkoztak, többek között elektromo-
san stimulálták a hólyagot, de ezek a kezelések sem vezettek eredményre. Az egyetlen 
megoldásnak, egy akkor újnak számító kanadai találmány, a hólyag-pacemaker mutatko-
zott. Addigra már hazánkban is elvégeztek egy pár ilyen műtétet az Orvostovábbképző 
Intézetben, és a vizsgálatok után én is átestem a beültetésen. 

Ez életem egyik legszörnyűbb időszaka volt. Nem maga a műtét, hanem a pacemaker 
használatának megtanulása. A hólyagomon tizenkét pontra elektródákat helyeztek, amely-
ből a vezetékek egy központi kerek részbe futottak be. Akkor még nem voltak olyan tartós 
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elemek, mint ma, amit pl. a szív-pacemakerekben használnak. Ezért egy külső, „Sokol rá-
dió” nagyságú árammal feltöltött készülékkel tudtam működtetni, ami egy gombnyomásra 
stimulálta a hólyag idegvégződéseit. A használata eleinte pokoli fájdalommal járt, ezt a kín-
szenvedést nem kívánom senkinek. Elég hamar megtanultam a pacemaker üzemeltetését, így 
legalább újra tudtam pisilni, és lassan az ezzel járó fájdalom is enyhült, majd elmúlt. 

Mivel ez akkor szenzációnak számított, természetesen folyamatosan figyelték a műkö-
dést, filmet készítettek rólam, amit konferenciákon mutattak be. Hiába próbáltam megérteni, 
átérezni ennek fontosságát, hiába tudtam, hogy mindez azért szükséges, hogy az orvostudo-
mány előbbre jusson, elképzelhető mit éltem át lelkileg ebben a kiszolgáltatott helyzetben.

Sokszor volt számomra kellemetlen, megalázó, amikor felültettek szétterpesztett lábbal 
egy asztalra, velem szemben beállították a kamerát, és több orvos figyelt egyszerre, s ilyen 
körülmények között kellett vizeletet produkálnom. Igaz megnyugtattak, hogy az arcom nem 
fog látszódni, csak a „lényeg”, az orvosi bravúr. Mindezt fokozta, hogy nemcsak filmeztek, 
hanem az orvostanhallgatók rajtam tanultak katéterezni, mert én voltam az osztályon a leg-
fiatalabb. Ma már ezt nevetve tudom elmesélni, de akkor egyáltalán nem volt ez ilyen derűs.  

Ez idő alatt apukám a szegedi klinikán feküdt tüdőrákkal, édesanyám ingázott Szeged 
és Budapest között. Szinte elképzelhetetlen, hogyan volt annyi fizikai és lelki ereje, hogy 
ezt a nehéz időszakot végig tudta csinálni, és közben bennünket a négy testvéremmel sze-
retetben nevelni, tisztességgel ellátni. Ma már képtelenségnek tűnik, de akkor még nem 
volt sem autónk, sem telefonunk. 

Túl voltam életem első nagy próbáján. S több mint egyéves kihagyás után végre vissza-
mehettem befejezni az általános iskolát. Boldog tudatlanságomban akkor azt hittem, hogy 
végre meggyógyítottak. Abban az időben a beteg volt az utolsó, aki megtudta magáról az 
igazat. Ráadásul még gyerek voltam, így aztán nem sok mindent közöltek velem. 

Újra iskolába jártam, de nagyon sajnáltam, hogy a pacemaker miatt felmentettek testne-
velésből, a versenysportról le kellett mondanom. Én azonban kértem, hogy hadd csináljam 
végig legalább a tornaórákat, s én hadd döntsem el, mi az, amire képes vagyok, s mi az, 
amire nem. A sport az életem része maradt. 

Természetesen közben rendszeresen jártam kontroll vizsgálatra. Évente egyszer kétszer 
így is be kellett feküdnöm egy-egy vesegyulladás, vagy emelkedett creatinin és kiugró 
karbamid érték miatt. Ilyenkor 2-4 hét bennfekvés, infúziók tömege következett. 16 éves 
koromban el kellett kezdenem a fehérje diétát, állapotomtól függően napi 30-40 gramm 
fehérjét fogyaszthattam. Rengeteget olvastam a betegségről, ekkor került kezembe egy 
vesebetegek számára írt könyv, amiben nemcsak a diéta fontosságáról és hatásmechaniz-
musáról írtak, hanem magáról a betegség lefolyásáról a kezdetektől a dialízisen át egészen 
a transzplantáció lehetőségéig. 

Ekkor kezdett világossá válni előttem, hogy ebből a betegségből nem lehet meggyó-
gyulni, de a diéta nagyon sokat segíthet. Gyakorlatilag leszoktam a húsról, egy idő után 
vegetáriánus lettem. Eleinte nem volt könnyű a diétát betartani, nagy családban éltünk, 
anyu a többieknek nagyon finomakat főzött, de mellette persze nekem is próbálta biztosí-
tani a fehérjében szegényebb ételeket. A rendszeres diéta betartásával olyan laborleleteket 
produkáltam, hogy magam sem akartam elhinni, amikor megláttam az eredményeimet. 
Majdnem olyanok voltak, mint egy egészséges emberé! Nagyon jó érzés volt. Nekem ak-
kor ez volt a legnagyobb sikerélményem. Tudtam, ha ezt végigcsinálom, plusz éveket nyer-
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hetek magamnak. S ez csak rajtam múlik! Ezt senki más nem csinálhatja meg helyettem! 
Ekkor tanultam meg az önfegyelmet. Persze ez nem volt könnyű. Igyekeztem minél többet 
olvasni a témáról, hogy mindent pontosan megértsek. Nehéz azzal a gondolattal megbarát-
kozni, hogy rövidebb élet áll előtted, mint a többi egészséges ember előtt. Így utólag már 
tudom, hogy akkor váltam felnőtté, ami akkoriban még nem tudatosodott bennem, csak azt 
éreztem, hogy valahogy más lettem, mint a többiek. Csak a fontos és az igazán nagy dolgok 
érdekeltek, nem úgy, mint a többi teenagert.

Elkezdett valami dolgozni bennem, igyekeztem minden időmet jól kihasználni. Minden 
délutánra volt valami plusz elfoglaltságom. Nyáron, amíg a többi diáktársam táborba vagy 
nyaralni ment, én nyelvet tanultam vagy dolgoztam.  

A műtét utáni 12 év ‒ a fentieket leszámítva ‒ gyakorlatilag számomra is úgy telt el, 
mint a többi egészséges embernek. Gimnázium után a Jászberényi Tanítóképző Főiskola, 
szerelem, majd 1986-ban a diploma megszerzése után nyáron az esküvő. A férjem termé-
szetesen mindent tudott rólam, 5 évig jártunk együtt az esküvőnk előtt, volt időnk egymást 
megismerni. Akkor legalábbis azt hittem, hogy ismerem őt. Ma már tudom, hogy az csak 
a kezdet volt, s a közösen átélt megpróbáltatások még jobban elmélyítették és szorosabbá 
tették ezt a kapcsolatot, s életem legnagyobb ajándéka volt, hogy ő engem választott. 

1988-ban ismét egy hosszabb kórházban tartózkodás következett. Ekkorra már kiala-
kult a magas vérnyomás, amit napi 3-szor 3 féle vérnyomáscsökkentővel sem sikerült 170/ 
100 alá szorítani. Szinte állandósultak a kínzó fejfájások. A hólyag-pacemakerem időköz-
ben elromlott, de szerencsére, talán fiatal koromnak köszönhetően, a hólyagom közben 
regenerálódott, cserére már nem volt szükség, így azt egy műtéttel eltávolították. 

Ekkor már kétéves házasok voltunk, s szerettünk volna gyerekeket. Az OTKI-ból el-
küldtek egy nephrológiai konzíliumra a Margit Kórházba, ahol egyértelműen tudtomra 
adták, hogy egy terhesség kihordása végzetes következményekkel járhat nemcsak az én, 
hanem a születendő gyermek számára is. Így természetesen nem mertük vállalni. A magas 
vérnyomás és a vesebetegség miatt fogamzásgátló szereket nem szedhettem, ezért úgy 
gondoltuk, a legbiztosabb megoldás a sterilizáció lesz, amit kérésemre akkor el is végez-
tek. Majd 12 év után a hólyag-pacemakert is eltávolították, mert a hólyagom időközben 
szerencsére regenerálódott.  

A következő hét év állandó küzdelemmel és megoldások keresésével telt el. Sajnos a 
lehetőségek egyre szűkültek. Bár tisztában voltam mindennel, ami rám vár, de az ember 
mindig reménykedik valami csodában, ami egyszer talán bekövetkezik. Egy betegtársam-
tól kaptam meg egy reflexológus természetgyógyász címét, akit hamarosan felkerestem. 

A nyolcvanas évek végén a természetgyógyászok még nem dolgozhattak hivatalosan, 
így az illető lábápoló kisiparosként „űzte az ipart”. Az első élmények megdöbbentőek 
voltak, bár akkor még nem igazán hittem a reflexológia hatásában. A váróban ülő betegek 
egymás után mesélték sikeres gyógyulásuk és javulásuk történetét. Egy kicsit kételkedve 
hallgattam őket, de a harmadik kezelés után már én is kezdtem hinni benne. A vérnyo-
másom javult, és minden kezelés után egyre kevesebb gyógyszert kellett bevennem, míg 
végül hat alkalom után beállt 120/80-ra mindenféle gyógyszer nélkül. Ez akkor olyan 
érzés volt számomra, mintha újra születtem volna.  Abban reménykedtem, hogy a vesémen 
is tud majd javítani, de erre azt a választ kaptam, hogy ahhoz már túl késő. Talán tíz évvel 
korábban még lehetett volna esélyem. 



Civil szervezetek164

Ettől kezdve állandó paciense 
voltam a természetgyógyásznak, 
aki a lehetőségekhez képest két-
hetenkénti vagy havonkénti keze-
lésekkel rendben tartott. Később a 
dialízis alatt sem volt semmilyen 
gondom. A kezelőorvos is cso-
dálkozott a javuláson, de amikor 
elmeséltem neki, hogy természet-
gyógyászhoz járok, és ezt a javulást 
az ő segítségével értem el, mereven 
elzárkózott annak elismerésétől. 

Ez egy boldog időszak volt 
az életemben, mert úgy éreztem, 
hogy újabb időt nyertem az élet-
hez. Dolgoztam, a munkámban, 
a gyerekekben nagyon sok örö-
met találtam. Közben felépítettük 
családi házunkat is, a magánéle-
tünkben is minden rendben volt, 
boldogok voltunk.

Rendszeresen jártam kontroll 
vizsgálatokra, most már Szolnokra, 

ahol időközben megnyílt a Hetényi Géza Kórházban egy Nephrológia Osztály, ami ismét 
nagy könnyebbséget jelentett, mert nem kellett Budapestre utaznom minden alkalommal.

1994 őszére a creatinin szintem már közel járt a 800-hoz. Akkor a főorvos javaslatára 
elvégezték a dialízishez szükséges érműtétet, hogy a shönt bármikor készen álljon, ha 
szükség lesz rá. Ettől fogva hetente jártam ellenőrzésre, s tudtam, hogy ez már a dialízist 
megelőző utolsó stádium. A diétát még szorosabbra vettem, a gyógyszerek mellett alig 
ettem már valamit, csak folyadékot ittam. Ez ideig-óráig használt valamit, visszator-
náztam, még ha rövid időre is, 600-ra a creatinin szintet. 1995 januárjában elkezdték a 
dialízist. Sosem felejtem el az első tűszúrást a vastag dializáló tűvel, pedig sokat szúrtak 
már korábban is, de azt az érzést nem lehet elfelejteni.

Próbáltam életemet úgy beosztani, hogy mindenre jusson idő. A harmadik műszakra, 
ill. szombatra kértem a kezeléseket, így tudtam tanítani, s minden ment tovább. Igyekeztem 
munkával tölteni minden időmet, hogy ne maradjon sok idő arra, hogy a betegségemmel 
foglalkozzak. Bíztam abban, hogy ez csak egy átmeneti állapot. Néha voltak nehéz pilla-
natok és álmatlan éjszakák, de a külvilág felé igyekeztem úgy tenni, mintha semmi sem 
változott volna. Még a kollégáknak sem mondtam el, hogy hová járok.

Felkerültem a transzplantációs listára, s vártam a nagy lehetőséget. Nem kellett soká-
ig várnom, mert 8 hónapi kezelés után 1995. szeptember 15-én pénteken rám mosolygott 
a szerencse. Éppen kezelésen voltam, amikor jött a riadó. A mentő szirénázva vitt Szegedre 
az I. Sebészeti Klinika Transzplantációs Osztályára. Műtét előtti vizsgálatok vártak rám és 
Marofka Ferenc doktor úr, a sebész, aki maga vette ki a vesét Szolnokon, azt mondta, hogy 
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ez egy jó vese, egy harminckét éves férfié volt, aki agyvérzésben halt meg. Egyetlen problé-
ma volt, hogy éppen festették a sebészeti műtőt. Ha kapunk az új klinikán helyet, akkor meg 
lesz a műtét, közölték velem. Mindenki reménykedett benne, hogy lesz. Lezuhanyoztam, és 
köntösben ültem be a mentőbe, mellettem egy táskában a vese, és mentünk az új klinikára. 
Vártuk, hogy legyen üres műtő. Az elalvásom előtti utolsó mondat, amire emlékszem az volt, 
hogy a műtősnő felkiáltott: Úristen, itt minden fordítva van, mint nálunk! 

Marofka és Wangel teamje elvégezte a műtétet, s amikorra felébredtem a vesém már 
beindult, s a méreganyag szintem 3 nap alatt normalizálódott. Mivel egy nagy adag szte-
roidot kaptam, ami felborította a szervezetem egyensúlyát, nem éreztem magam valami 
fényesen. De jó volt tükörbe nézni, a korábbi szürke bőrű arc helyett egy kitisztult, ró-
zsaszín bőrű, megfiatalodott nő képe nézett vissza rám.   

Azt hittem, hogy ezzel túl vagyok a nehezén, de sajnos tévedtem. Szervezetem erő-
sen küzdött az idegen szerv ellen, s egymás után négy alkalommal lépett fel kilökődés.  
Nagyon el voltam keseredve, mert az osztályon csupa olyan beteg volt éppen körülöt-
tem, akinek vagy leállt, vagy nem működött jól a beültetett veséje. Ez lelkileg nagyon 
megviselt, hiába adtam az erőset. A vegetatív idegrendszerem jelzett, annyira izzadtam, 
hogy papírzsebkendőket kellett a hónom alá tennem, állandóan folyt rólam a víz. Kiírtam 
magamnak egy papírra, hogy „Ez a vese bent akar maradni, és bent is fog!”, és az ágyam 
mellé kiragasztottam a falra. Agykontroll. 

Már semmi fogódzóm nem volt, hát ebbe próbáltam belekapaszkodni. A nővérek, 
orvosok nyugtatgattak, de nekik ez a dolguk. Már nem mindent hittem el, amit mondtak, 
ezért gyártottam magamnak ezt a kis „lélekerősítőt”. Reggel vagy éjjel, amikor fölébred-
tem, ez a mondat ott volt. Nekem ez akkor a segítő, megerősítő szalmaszálat jelentette.

A nagy adag szteroid kezeléseknek pedig további váratlan hatása volt. Cysta a pete-
fészekben, mely tyúktojásnyira nőtt a transzplantáció után. Sikertelen leszívatás, majd 
laparoszkópos műtét, amely során kiderült, hogy mindkét petefészek policystás és a cy-
tológiai vizsgálat sem kedvező. Sajnos el kellett távolítani a méhet és a petefészket. 
Behívott az orvos, aki transzplantált, és elmondta, hogy a szövettan egy hét alatt lesz 
meg, és ha ez rák, akkor döntsek, mit akarok, mert az immunszupresszív szereknek van 
rákkeltő hatásuk, viszont a vesém jól működik. Akarom-e szedni az immunszupresszív 
szereket a mellékhatásokkal, vagy nem szedem és vállalom a következményeit, döntsem 
el. Nem volt könnyű a döntés, de azt gondoltam, ha már van egy működő vesém, akkor 
az maradjon, és a hátralevő életemet inkább jobb életminőségben élem le, még ha az 
rövidebb is lesz. A kórházi környezet, a hirtelen kilátástalanság nagyon megviselt. Ott 
álltam egy jól működő vesével, amely úgy tűnt, hogy a négyszeri kilökődése ellenére 
végül megmarad, s attól féltem, hogy egy másik kórral kell megküzdenem. Ez volt 
életem eddigi legmélyebb pontja, remélem, ilyet többet nem kell megélnem. Egyetlen 
kapaszkodó a férjem, a családom és az értem szurkoló barátok voltak. Szerettem volna 
műtét előtt egy kicsit hazamenni. Hétvégére haza is engedtek, de vasárnap estére visz-
sza kellett mennem, hogy előkészítsenek a műtétre. Otthon találkoztam a barátaimmal, 
a családtagjaimmal, jól éreztem magam. Nem is foglalkoztam a továbbiakkal, nem ag-
gódtam, nem idegeskedtem, bevállaltam, hát nekimegyek ‒ gondoltam. Megműtöttek 
életemben tizennegyedszer. A műtőben közöltem az orvossal, hogy nekem egyelőre ez 
lesz az utolsó, többet nem jövök. 
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A szövettani vizsgálat végül jó eredményt hozott, s így a karácsonyt már otthon tölthettem.
Nagy öröm volt, de a kórházban töltött három hónap feldolgozása valójában nagyon 

sokáig tartott. Depressziós lettem, amit én akkor nem ismertem fel. Később tudtam meg, 
hogy az immunszupresszív szereknek van depresszív hatásuk is. Egyébként nagyon jó 
lett volna, ha a transzplantáció után egy pszichológus is segít feldolgozni a történteket. 
Ebben legfőbb támaszom a férjem volt, s mindketten úgy éreztük, ezek után már bármi 
történhet velünk, mindent túl fogunk élni.

Ilyen hosszú kórházi kezelés után az ember egy kicsit magára hagyottnak érzi ma-
gát. A dialízis alatt és a kórházban is állandó az orvosi felügyelet, de a transzplantáció 
után igazából már nem nagyon tudtam kihez fordulni a napi aprónak tűnő, még ismeret-
len gondokkal. Olyan sorstársakkal szerettem volna találkozni, akik jól vannak, szeret-
tem volna beszélgetni, tapasztalataikat meghallgatni. 1996. január 29-én jelentkeztem 
az akkor még egyetlen transzplantáltakat tömörítő egyesületbe, az MTSE-be. Innentől 
kezdve megváltozott az életem. Ott láttam, hogy az új vesések is teljes értékű életet 
élnek, van aki öt, s olyan is, aki már húsz éve! Ez lelkileg megerősített s nagy fordula-
tot hozott az életemben. Bátorítottak, hogy sportoljak. Először az asztaliteniszt kezd-
tem el, később az úszást, majd a sífutásba is belevágtam. Szerencsére találtam olyan 
szakembereket, akik vállalták a velem való foglalkozást. S egy idő után egészen más 
embernek éreztem magam. Visszatért az erőm és az életkedvem. Részt vettem minden 
MTSE versenyen, s nagyon boldog voltam, amikor beválogattak a Transzplantáltak XI. 
Világjátékára Sydneybe utazó csapat tagjai közé 1997-ben. Itt sikerült asztaliteniszből 
Kovács Marikával egy páros aranyat, valamint egyéniben bronzot szerezni, úszásból 
pedig egy ötödik és egy hetedik helyet.

Azóta a sport újra szerves része az életemnek. Ha tehetem, minden nap edzek, ver-
senyekre járok, nagyon szép eredményeket értem el hazai és nemzetközi próbatétele-
ken egyaránt a szervátültetettek versenyrendszerében. A téli sportokba is bekapcso-
lódtam sífutás és biatlon sportágakban. 1999-ben már ott voltam Salt Lake Cityben a 
Szervátültetettek III. Téli Világjátékán, és kategóriámban három aranyéremmel debü-
táltam. 1997 óta részt vettem valamennyi téli és nyári világjátékon. (1997 Sydney, 1999 
Salt Lake City, 1999 Budapest, 2001 Nendaz, 2001 Kobe, 2003 Nancy, 2004 Bormio, 
2005 London, Ontario, 2007 Bangkok, 2008 Rovaniemi, 2009 Gold Coast, 2010 Santa 
Foy Tarantaise, 2011 Göteborg, 2012 Anzere, 2013 Durban, 2014 La Chapelle, 2015 Mar 
del Plata, Argentina, 2017 Malaga, 2018 Anzere, 2019 Newcastle, 2020 Banff.)

A Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa Játékának története 2000-ben kez-
dődött, annak is aktív részese vagyok azóta is. (2000 Athén, 2002 Balatonaliga, 2004 
Ljubljana, 2006 Pécs, 2008 Würzburg, 2010 Dublin, 2012 Zagreb, 2014 Krakow, 2016 
Helsinki, 2018 Cagliary, Olaszország.)     

1998-ban néhány társammal együtt megalapítottam a Szervátültetettek Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Sportegyesületét, és ettől kezdve nem volt megállás. Összeverbuváltam 
a megyében élő szervátültetetteket, és négy sportágban beindítottuk a rendszeres edzé-
seket. Az egyesület alapító tagja volt az ugyanabban az évben megalakult Magyar 
Szervátültetettek Sport- Kulturális- és Érdekvédelmi Szövetségének (MSZSZ) is, ahol 
alakuláskor alelnöknek választottak. 
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A férjem is elfogadta ezt, így hetente egyszer Budapestre utaztam, s 17 évig a Magyar 
Szervátültetettek Szövetsége alelnökeként tevékenykedtem, 2015 januárjában – az alapí-
tó elnök, Székely György halála után ‒ pedig elnöknek választottak.  Tagja voltam 1999-
ben a Budapesten megrendezett Szervátültetettek XII. Világjátéka Szervező Bizottságának, 
továbbá felmerült az Európai Szövetség megalapításának gondolata is. 

2019-ben alakultak meg a sport köztestületek. A Magyar Szervátültetettek Szövetsége 
a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége (FONESZ) tagja lett, ahol az elnökségben 
tizenhárom évig képviseltem a szervátültetettek sportját. Aztán 2012-ben a megválto-
zott sporttörvény okán megszüntették a sport köztestületeket, azok bekerültek Magyar 
Olimpiai Bizottságba önálló tagozatként. Így lettem négy évig a MOB tagja. Aztán 2016-
ban újra változott a sporttörvény és a Magyar Paralimpiai Bizottság Köztestületbe (MPB) 
került a Szövetségünk, így 2016 óta az MPB elnökségében is dolgozom a fogyatékosok 
és a szervátültetettek sportjáért.  

Szép lassan jöttek a nemzetközi sportdiplomáciai sikerek is. 2001-ben megalakítottuk 
a Szervátültetettek és Művesekezeltek Európai Sportszövetségét (European Transplant 
and Dialysis Sports Federation ETDSF), amelynek alakuló ülését Budapesten tartottuk, 
és én lettem az elnöke. A Szövetség 12 tagországgal alakult, mára már 26 európai állam 
a tagja, és azóta kétévente megrendezzük a Szervátültetettek és Művesekezeltek Európa 
Bajnokságát. 2005-ben a Szervátültetettek Világjátékának Szövetsége a World Transplant 
Games Federation (WTGF) elnökségébe is beválasztottak, ahol négy évig voltam aktív 

Sífutás
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elnökségi tag. Majd 2021-ben a WTGF elnöksége néhány tagjának többszöri felkérésére 
újra kandidáltam, és ismét bizalmat kaptam négy évre. 

A fenti versenyek során többször voltam a magyar csapat legeredményesebb sportolója, 
és kétszer ismerték el teljesítményemet a Magyar Sportújságírók kategóriánknak járó Év 
sportolója díjával. A WTGF-től 2019-ben rangos elismerést is kaptam, a szervátültetettek 
sportjáért végzett munkámért beválasztottak a WTGF hírességek csarnokába.    

Ma már megosztom magam a hazai és nemzetközi szövetségek és a saját vállalkozásunk 
között, melyet a férjem vezet. Bár mindegyik egy-egy teljes embert kívánna.  De nekem ez a 
munka egy „terápia”, sok sikert, örömöt és úgy érzem gyógyulást hozott. Amikor a kórházi 
ágyon feküdtem majdnem reménytelenül, azt kívántam, hogy nekem egyszer az életben még 
legyen dolgom, és tudjam is azt csinálni. Hát lett! Jól érzem magam testileg, lelkileg egya-
ránt. Ez ad erőt ahhoz, hogy a mai nehéz, bizonytalan helyzetben is próbáljuk megtartani azt 
a szintet, amit elértünk, még akkor is, ha ez egyre több munkát is kíván tőlünk, s néha-néha 
úgy érezzük, hogy elég. De a sikereinkből mindig új erőt tudunk meríteni. 

Az MSZSZ-ben sok új programot létrehoztunk. Szerencsére nagyon elkötelezett 
munkatársakkal jó csapatban dolgozom. Többségében szervátültetettek, vagy korábban 
valamilyen kapcsolatban voltak a szervátültetéssel. 2015-ben elkezdtünk kidolgozni 
egy betegedukációs programot, melynek a Képzett Beteg Program nevet adtuk. Amikor 
egy krónikus beteg új szervet kap, a donorától és az orvosaitól esélyt kap egy új életre. 
A kórház elhagyása után viszont sorsáért leginkább ő a felelős. Meg kell tanulni az új 
szervvel élni. Élethosszig naponta immunszupresszív gyógyszereket kell szedni, melynek 
vannak mellékhatásai. Az életmód, a helyes táplálkozás, a rendszeres mozgás, a sport, a 
lelki problémák feldolgozása mind-mind hozzátartozik ehhez, és mindezeket az elemeket 
tartalmazza a háromnapos képzés. A program szlogenje ez lett: Rajtad is múlik!

A program valóban nagy siker lett a szervátültetettek és az utógondozó orvosaink kö-
rében. Hét év alatt közel 1000 szervátültetett végezte el, és a pandémia alatt elkészítet-
tük a képzés online változatát is. 2019-ben a programmal a Civil-díj döntősei közé kerül-
tünk. Egy évvel korábban pedig egy nemzetközi elismerésben is részesült a projektünk, 
Brüsszelben a „Value Added Medcines Conference”-n kiírt pályázat első díját hoztuk el.  

A szövetség munkatársaival így fogalmaztuk meg küldetésünket: A szervátültetettek 
és a szervre várók hosszabb és minőségi életéért dolgozunk, aktív és tudatos életet élő, 
egymást segítő közösséget alkotunk. Célunk, hogy minden szervátültetett a beültetett szer-
vével a lehető legtovább élhessen.       


