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Drága Anyukám és Apukám!
dr. Schuler Ágnes köszöntõje
Köszönöm emberi és gyermekorvosi példamutatásotokat,
segítségetek! A gyermekek hétköznapi vagy igen súlyos
betegségeinek gyógyításán túl szociális problémáikkal,
a krónikus betegségben szenvedők sorsának javításával,
a szegényekkel, s a társadalom perifériáján állókkal különösen sokat törődve, a magyar gyermekegészségügy és
orvostudomány fellendítésével foglalkozva minden hazai
és nemzetközi sikereitek mellett folyamatosan a belső
tartásra, erkölcsre, egyenességre, szorgalomra, kitartásra,
s főleg az orvostudomány és a betegek iránti alázatra,
szeretetre tanítottatok. Arra is, hogy munkatársaim megbecsüljem, s hogy a beteg gyermek édesanyja gyermeke
legjobb megfigyelője, mindig igaza van.
Boldog és hálás vagyok, hogy mellettem álltok
és máig fogjátok a kezem! Köszönöm Nektek! 80 éves
születésnapotokra kívánom, hogy csak így tovább J, s
vigyázzatok Magatokra, Egymásra, hogy minél tovább
lehessetek velem, családunkkal, s a kis betegekkel!
Anyukám, versed akár kettőtök – s mindannyiunk, aki a gyermekek gyógyításán, életük megszépítésén
fáradozunk - ars poétikája lehetne:

Internettel rendelkező
PKU-sok, galaktozémiások!
Sok érdekes információt olvashatnak
az interneten diétájukról.
Keressék fel az új pku.lap.hu honlapot,
ahol rengeteg hasznos linket találhatnak!

Parasolventia
Amikor megismertem
A beteg gyermeket
Arca nagyon szomorú volt –
Elképzelheted!
„Mindent megteszek érted,
Amit csak lehet!”
Ily szavakkal biztatgattam
Kis paciensemet.
Hogyha néha nem sikerül, akkor a ború
Átterül az én arcomra,
S szívem szomorú…
De ha gyógyul, s a szülő megkérdezné
„Mivel tartozik?”
Akkor a szívem kitárulkozik:
„Hát nem látja – kedves Anyuka –
legdrágább nekem gyermeke
boldog mosolya?”
G.Á.
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Fókuszban - Táboroztunk

A nyár csúcspontja
Sok PKU-s és Galaktozémiás családnak évek óta a nyár csúcspontja az Egyesületi Tábor, ahol egy hétig nem
csak a nyugodt pihenés garantált, hanem az okulás, tanulás, tapasztalatcsere is. Ez a nyári “csúcstalálkozó”
2007-ben sem maradhatott el, és ezúttal tényleg csúcsokra törtünk, hiszen a Kőszegi-hegység egyik legbájosabb falvában, Velemben rendeztük meg a tábort. A június 25-30 közötti nagy találkozón ismét előadások,
beszélgetések, sütőstúdiók gondoskodtak a hasznos információkról, míg az üdülőfalu medencéje, sportpályája
és a környező gyönyörű kirándulóhelyek és persze a szervezők lelkesedése biztosította a jó hangulatot. E jó
hangulatot bizonyítják az alábbi élménybeszámolók és fényképek is.
Már hat éve járunk táborba, amióta kisebbik fiam
megszületett, de ilyen szuper közösség még soha nem
jött össze, mint most! Szép volt a tábor, jó volt az ellátás
- de mindez kevés lett volna, ha nincs ilyen elnökünk,
mint Parrag Tamás, aki szívvel-lélekkel összetartotta az
embereket. Őszintén mondom, csak lestük, mennyire
sokat dolgozott, és csodáltuk, mi mindent meg nem tett,
hogy jól érezzük magunkat. Nem csak számtalan programot talált ki a szervezőkkel közösen, de mindegyiken
ott is volt. Zsűrizett, szurkolt, bíztatott - mikor mire volt
szükség. De ezen kívül is mindenben segített, bárki bármilyen problémával fordult hozzá, és mindig barátságos
volt, mindent igyekezett elintézni. Akár az olyan kicsinek
tűnő, de nekünk fontos dolgokat is, mint, hogy ne a

normál, hanem a PKU-s ételt hozzák ki elsőként. Hiszen
rossz érzés volt látni, hogy a felnőttek előtt ott az étel, a
nyűgös PKU-s gyerekeknek pedig még várniuk kellett a
vacsorával. Pedig értük lett létrehozva az egész tábor. De
az elnök úr ezt is leszervezte a konyhával, és a második
napon már fordítva hozták a menüt. Az is nagyon szép
gesztus volt, hogy amikor elutaztunk személyesen vette át
mindenkitől a szobakulcsot, és ellenőrizte, hogy mindent
rendben hagytunk-e. Így legalább a búcsúzás is sokkal
személyesebben sikerült. Szóval mindennel meg voltunk
elégedve, és remélem, hogy még húsz évig Parrag Tamás
lesz az elnökünk!
Zakárné Szakáts Mónika (PKU)

Nagyon szép helyen voltunk és amikor felsétáltunk a Szent Vid kápolnához, ott különösen szép volt a kilátás.
Mivel a táborban volt egy medence nagyon sok időt töltöttem ott. Rosszabb időben inkább olvastam, tévéztem. De
néhány esős órát leszámítva, nagyon rossz időnk nem volt. Nekem és a családomnak is nagyon tetszett ez a hely.
És a mindenféle versenyek is nagyon jók voltak. Az étel kellemes meglepetés volt, azt hittem, hogy sok dolgot nem
fogok szeretni, ehhez képest olyan régen nem kóstolt dolgok is ízlettek itt nekem, mint a tök!
KÖSZÖNÖM, HOGY ITT LEHETEM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bak Athéna (PKU)
Galaktozémiás családok Velemben
Már régóta vártuk az “égi” jeleket, lesz 2007-ben táborunk vagy nem. Szerencsére vagy inkább néhány ember
áldozatos munkájának köszönhetően Széles Zsolt, Parrag
Tamás újra összejött, nem is akárhogyan. Velem - már
maga a szójáték is adja, hogy itt soha nem vagy egyedül,
hiszen itt vagyunk mind, a Nagy Csapat. Már korai
megérkezésünk után a “nagy” asztal köré gyülekeztünk,
ahol minden, mindenki számára fogyasztható volt, és
csak jöttek-jöttek az elmúlt 1-2 év élményei. Ez tényleg a
bőség kosarából, a bőség asztalánál, s talán ami a legfontosabb, a szeretet, az évek óta tartó barátságok helyeivel
foglalható el. Ebben a festői környezetben, történelmi

csudákban, csodás házakban sikerült mindenkinek elfelejtenia hétköznapok gondjait. A legszebb, hogy a televíziók
bekapcsolatlanul álltak helyükön. Helyette esténként foci
mérkőzéssel, kártyapartikkal, pókerrel, beszélgetésekkel
ütöttük el az időt. A játékos sportversenyek hangulata
olimpiai volt. Mindenki az “utolsókig” küzdött és örült.
A csillogó örömteli szemlélők látták - újból sikerült. Az
időjárási viszontagságok, távolságok, életkor ide vagy oda
velünk, Velemben, sikerült újra!
Gyapjas Edit és családja
(galaktozémiás)
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Mint minden évben, így idén is megrendezésre került
a Galaktozémiás-PKU-s tábor, ez alkalommal Velemben,
Novákfalván. Az üdülőfalu a magyar nemzet történelem
korszakait örökítette meg, és a történelem viszontagságos eseményeinek állít emléket, elsősorban a trianoni
békediktátumnak, és annak következményeinek. Az
időjárás kedvezett a szabadtéri programoknak. Kedden
és szerdán a délelőtt folyamán több játékos vetélkedő
került megrendezésre. Többek között rendeztek pincérversenyt, kötélhúzást, zsákban futást, labdatoló versenyt is. A vetélkedőn értékes nyereményeket sorsoltak
ki, mint például biliárd és csocsó használatot. Mindkét
napon a vetélkedők után este focimeccs volt. A vetélkedőn sokan indultak, és nyertek, például Gyapjas Editke,
Németh András és sokan mások. Jó volt a hangulat.
Erdélyi Kitti, galaktozémiás

Idén június 25-30 között került megrendezésre a PKU-galaktozémiás tábor Novákfalván, Velemben. Sajnos a hét
elején az időjárás a hétfőihez képest rosszra fordult, a csütörtöki szabadtéri kirándulásra megjavult. Június 28-án, csütörtökön a közeli Szent Vid kápolnát látogattuk meg, egy turistaút keretében. Bár a gyalogtúra kicsit hosszú és fárasztó
volt, a kápolnánál a csodálatos kilátás mindenért kárpótolt. Sajnos a kápolnát belülről nem láthattuk, mert éppen
felújítják. Mire felértünk a kápolnához, az eső is eleredt, de a fák lombkoronája alatt kicsit megpihentünk, kifújtuk
magunkat, majd miután körülnéztünk visszaindultunk. Mire elértük Novákfalvát az idő újra kitisztult, az eső pedig
elállt. A túra után jólesett az esti pihenés.
Juhász Attila galaktozémiás - Helfrisch Sarolta, galaktozémiás

Véleményünk szerint a tábor jó volt. A bortúra különösen tetszett. Az üdülőfalu rengeteg érdekességet és
lehetőséget nyújtott számunkra. Sokféle vetélkedőn vehettünk részt és szabadidőnk is volt elég. Sokszor frissülhettünk fel az uszodában és a szaunában. Az idő nem volt túl kedvező, de nem gátolt meg minket abban, hogy jól
érezzük magunkat. A környezet remek volt, és a szállás megfelelő kényelmet biztosított számunkra. Novákfalva
nevezetességeit és funkcióit egy kedves, idős hölgy
mutatta be nekünk egy előadás alkalmával. Az
orvosi előadás mellett egy fergeteges sütőstúdión
is részt vehettünk, és nagyon finom ételeket kóstolhattunk meg. Az ellátás kifogástalan volt, bár
néha kaphattunk volna kicsit többet is. Nekünk
összességében nagyon tetszett ez a tábor, reméljük,
mindenki jól érezte magát és ezúton is szeretnénk
megköszönni a szervezőknek és az üdülőfalu dolgozóinak, hogy lehetőséget nyújtottak nekünk
abban, hogy részt vegyünk ezen a táboron.
Köszönettel: Baranyi Ivett, Gasztonyi Gitta,
Szuda András, Vargha Balázs (PKU)
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Szerda este fél nyolc körül indultunk a borkóstolóra, ahová a házigazda szállított minket oda-vissza. Házigazdánk, Gábor, a
borkóstoló elején bevezetett a hazai borászat rejtelmeibe. Három fajta bort ismertünk meg. Ezek a borok a Rose, a Kőszegi kékfrankos és Tramini volt. Nekem személy szerint a Rose nyerte el a tetszésem. A borok mellé még vegyestálat is felszolgáltak. A
borozgató kis társaság hamarosan jó hangulatba került, és a mulatozás egészen hajnali fél kettőig tartott. Véleményem szerint ez
egy kiváló este volt.
Szuda András (PKU)

PKU TÁBOR 2007
This year’s summer PKU camp was in Velem, in Novákfalva. The resort is such a beautiful area with lots of
traditional Hungarian decorations and has a wonderful historical atmosphere. We enjoyed the quitness of the area
very much.
Every mealtime we looked forward to greeting the friendly waiters. Anna and Ági, who are non- PKU thought
our food looked better than normal food! But both were delicious!
After lunch and dinner, there were always fun competitions and activities for the whole family to take part in.
There were always good prizes to be won, especially children’s champaigne!
Because we had no curfew, we stayed up late playing poker and drinking our champaigne that we won that day.
Unfortunately, we had a hard time waking up bright and early for breakfast a few times!
Overall, we enjoyes this camp very much and we hope come back again next summer to Velem.
Sincerly
Anna, Kristina, Ági, Casette
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Szívből gratulálunk, drága Csilla néni!
Dr. Máthé Árpádné dr. Somogyi Csillát, Csilla néninket nem kell bemutatni, hiszen mindenki ismeri,
szereti. Sokaknak nemcsak kapaszkodó, mentsvár, erő, hanem pót-családtag is. Mégis úgy gondolom, hogy a 2006 óta születetteknek és azoknak, akik nem olvasták a pár éve kitüntetése alkalmából
megjelent szavakat, jó ismételni, s mindannyiunk számára kiegészíteni.

A PKU-sok Csilla nénijéről szerénysége miatt
sokan nem tudják, hogy miután jeles eredménnyel érettségizett, az ELTE Kémiai Technológiai
Tanszékén dolgozott, közben elvégezte a Budapesti
Műszaki Egyetem laboránsképzőjét és esti tagozaton járt a Budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnöki karára, ahol 1974-ben kapott vegyészmérnöki diplomát. Több mint 30 éve 1975. január
1-jén kezdett dolgozni dr. Szabó Lajos főorvos Úr mellett az egészségügyben, a budapesti
Anyagcsere Szűrő és Gondozási Központ PKULaboratóriumában. Amely először a János Kórház
Gyermekosztályához, később az Országos Csecsemő
és Gyermekgyógyászati Intézetéhez tartozott, s 1995
óta a Budai Gyermekkórház részlegeként működik.
Magyarországon ebben az évben vált a PKU és a
galactosaemia szűrés kötelező tömegszűrésé. Az
újszülöttek Egészségügyi Minisztérium által elrendelt tömegszűrő vizsgálatain kívül az egyéb veleszületett anyagcserezavarok laboratóriumi diagnosztikájával foglalkozik, s részt vesz a betegek gondozásában is. 1976-ban a Magyar Kémikusok Egyesülete
Kromatográfiás Szakcsoportja által meghirdetett
pályázaton különdíjat nyert. 1980-ban a budapesti

Műszaki Egyetemen megszerzi második mérnökbiológusi szakmérnöki diplomáját. 1983-ban biokémiából műszaki doktori fokozatot szerzett „Anyagcsere
betegségek szűrővizsgálatának módszerei és eredményei, különös tekintettel a fenilketonúriára” című
doktori értekezésével. 1995-ben felvették az országos
szakértői névjegyzékbe a klinikai laboratóriumi szakképzés területén.
Az ország lakosságának felét ellátó budapesti
Anyagcsere Szűrő és Gondozási Központ laboratóriumi részlegeinek vezetőjeként számtalan hazai
és külföldi publikációja jelent meg. Részt vett az
fenilketonúriás és galaktozémiás gondozottaknak
szóló kiadványok megírásában, fordításában, szerkesztésében. Közreműködött a diétetikai, védőnői
és szakasszisztensi hallgatók elméleti és gyakorlati oktatásában. Korábban a klinikai laboratóriumi szakasszisztensek számára készült jegyzetben,
majd a 2004-ben megjelent „Gyermekgyógyászat” c.
egyetemi tankönyvben önálló fejezetet írt. Számos
alkalommal témavezető, ill. konzulens a Kertészeti
Egyetem, a Védőnőképző Főiskola, ill. a Diétetikai
Főiskola végzős hallgatóinak diplomamunkájában.
	Tagja a Magyar Humángenetikai Társaságnak és
a nemzetközi veleszületett anyagcsere-betegségekkel
foglalkozó társaságnak (SSIEM: Society for the Study
of Inborn Errors of Metabolism). 1990 óta minden
évben aktívan részt vett az Európai PKU Társaság:
ESPKU Tudományos Bizottságának ülésein, kongresszusain.
Fennmaradó idejét a kiszűrt és gondozott fenilketonúriás, galaktozémiás és egyéb ritka veleszületett
anyagcserezavarban szenvedő gyermekeknek és családjaiknak szentelte. A Magyarországi PKU Egyesület
és a Fenilketonúriás Gyermekekért Alapítvány egyik
alapító tagja, a PKU-s újság eszmei szerzője és
főszerkesztője volt. Számtalan PKU-s és galaktozémiás tábor és az orvosi kezelést effektívebbé tevő
tréningek szervezője, amelyek financiális hátterének
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jelentős részét pályázatok megírásával biztosította.
Ezek közül kimagaslott a világon addig egyedülálló
nemzetközi német-magyar kőszegi tábor szervezése,
amely a résztvevőknek életre szóló élményt adott.
Több kimagasló teljesítményt nyújtó PKU-s fiatal
Csilla néni segítségével nyerte el a jelentős anyagi
és egyedülálló erkölcsi elismerést jelentő nemzetközi
Guthrie-ösztöndíjat. A „Ritkák” c. könyv szerkesztőjeként és társszerzőjeként jelentős segítséget nyújt
az egyéb krónikus problémával küzdő gyermekek és
felnőttek életéhez.
Több mint 30 éve tartó fáradhatatlan szakmai
és karitatív munkájának köszönhetően jelentősen
hozzájárult a normál és a fogyatékos képességű gondozottak, s családjaik szociális és társadalmi életének
jobbá tételéhez, tanulmányi eredményük javításához, családalapítási szándékuk megvalósításához,
közösségbe való beilleszkedésük megkönnyítéséhez.
Kitartóan fáradozik a PKU-s, s egyéb fehérjeszegény
diétát igénylő gyermekek diétájának megkönnyítésén
és álmaik megvalósításán.
	Tevékenységének elismeréséül 1985-ben és 1989ben az egészségügyi miniszter „Kíváló munkáért”
kitüntetést adományozott. 1995-ben főigazgatói dicséretben részesült. 1996-ban a fenilketonúriában szenvedők érdekében végzett munkájáért Köztársasági
Elnöki Aranyérmet kapott. Az Egészségügyi,
Szociális és Családügyi Minisztérium elismerése jeléül 2004. november 11-én Pro Sanitate kitüntetésben
részesítette. Az emlékérmet Göncz Kinga az Ifjúsági,
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi miniszter
asszony a következő szavakkal adta át:
„Dr. Máthé Árpádné dr. Somogyi Csillát veleszületett anyagcserebetegségek diagnosztikájában és a
betegek gondozásában 30 éve az országos újszülöttkori
tömegszűrés kezdete óta végzett szakmai, valamint a
Magyarországi PKU Egyesület és Alapítvány alapító
tagjaként ellátott kimagasló karitatív munkájával
(a PKU újság, s számtalan publikáció és kiadvány
szerkesztőjeként, s társszerzőjeként, a gondozottak
táborainak szervezőjeként) töretlen erővel folyamatosan hozzájárul az anyagcserebeteg gondozottak minőségi életének javításához, társadalmi beilleszkedéséhez,
boldogabb, szebb jövőjéhez.”
Drága Csillám! Alig tudom elhinni, hogy közeleg a 60 éves szülinapod, annyira tele Vagy mindig ötletekkel, frissességgel, tudással, tapasztalással.
Csaknem két év telt el, amióta sajnos nem tudsz egész

nap kézzel fogható közelségünkben lenni, de azóta is
ott Vagy köztünk. Szinte minden nap beszélünk,
amely különösen nagy segítség az utóbbi évek kórházi és egészségpolitikai nehézségei közt. Ha szakmai
problémánk van, vagy nem találjuk a módját, milyen
szociális segítséget nyújthatnánk a hozzánk segítségért fordulóknak, mindig azonnal tudod a megoldást.
Személy szerint kimondhatatlanul sokat köszönhetek
Neked, az első „anyagcsere-lépéseimtől” kezdve
a legmagasabb fórumokon elhangzó előadásokig,
vagy könyvfejezet megírásáig; segítettél, bíztattál és
máig is fogod a kezem. Barátságod nélkülözhetetlen!
Emberi tartásodban a kényes problémák során is
mindig tudod merre a helyes út, ami nagyban segít
engem is a helyes választásban. Nagyon boldog
vagyok, hogy születésnapi ajándékként megélheted, hogy beindult a kiterjesztett anyagcsereszűrés, amely több mint egy évtizede közös álmunk
volt. Láthatod, végig izgulhatod velünk, ahogy már
az első hetekben kiszűrésre kerülnek olyan ritka
diagnózisokkal is újszülöttek, akik bizonyosan e
nélkül meghaltak volna, vagy súlyosan károsodottan
tengetnék életüket, meghatározva ezzel családjuk
életét is.

Drága Csilla nénink! Születésnapod alkalmából
a gondozott kis és „felnőtt gyermekek”, munkatársaim és a magam nevében szívből gratulálok!
Maradj mindig ilyen fiatal, energikus, optimista, s kérünk továbbra is segíts, erősíts minket,
maradj velünk!
Budapest, 2007. nov. 9.



dr. Schuler Ágnes (Ági)

Egészség - Orvosi tanácsok

Orvosi tanácsok
PKU-soknak és Galaktozémiásoknak!
A PKU-s táborban ez alkalommal sem maradt el a hagyományos szakmai nap, melyen idén előadás helyet
inkább hasznos és praktikus tanácsokkal szolgáltak a gondozóközpontokat vezető orvosok, hogy segítsék az
alkalmazkodást a megváltozott jogszabályi környezethez és persze újra emlékeztettek a diéták alapvető tudnivalóira. E tanácsokból gyűjtöttünk össze néhányat.

Receptek 3 hónapra.

Az új egészségügyi rendelkezések értelmében már mind
a PKU-sok, mind a Galaktozémiások számára egyszerre felírható három havi gyógy- és tápszer adag is. A
recepteket ettől függetlenül nem kell egyszerre kiváltani,
de megkönnyítheti a betegek életét, hogy nem kell havonta felkeresni a gondozó orvost vagy a háziorvost.

Megszűnt a keményítő-kedvezmény

Sajnos mindhárom keményítő lekerült az ingyenes diétás élelmiszerek listájáról, hiába igyekeztek a
Gondozóközpontok jelezni ennek hátrányos következményeit. A kormányzati visszajelzések alapján úgy tűnik, a
közeljövőben nem is kerül visszaállításra a keményítőkedvezmény. Kilónkénti ára 300 Ft.

Galaktózémiások egyéni kedvezménye

Azok a galaktozémiások, akik hat éves koruk után
is szeretnék a tápszert kedvezménnyel kapni, egyedi
méltányossági kérvényt nyújthatnak be az OEP-hez.
A kérvényezők igen nagy eséllyel meg is kapják a
kedvezményt, még ha az alanyi jogon már nem is
jár. A kérvény benyújtása előtt érdemes konzultálni a
Gondozóközpontokkal.

Dobozdíj, vizitdíj

Minden PKUs-nak ezentúl szüksége van a KÖZGYÓGY
igazolványra, mivel a gyógytápszereket térítésmentesen kapják, de a 300 Ft-os dobozdíjat fizetni kell. Csak
a KÖZGYÓGY jogosultak mentesülhetnek a dobozdíj
fizetés alól a KÖZGYÓGY-keret terhére. Az érvényben
lévő betegfogadási szabályok lényegesen megváltoztak a
18-éven felüliek esetében. Az OEP csak úgy engedi ezen
betegek vizsgálatra fogadását (még a beküldött vérminták
fogadását is), vagy a recept felírását, ha a vizitdíjat, 300
Ft-os összegben befizetik a fogadó intézet pénztárába.

Galaktozémiások KÖZGYÓGY-kerete

A KÖZGYÓGY ellátás havi maximált kerete 12.000
forint, ám a galaktozémiások esetében a rendszeresen
felírható gyógyszerek árai alapján ez a keret gyakran

nem éri el a maximumot. Érdemes ilyenkor a háziorvossal konzultálni és további, a betegséghez közvetlenül nem
kapcsolódó gyógyszerekkel is kiegészíteni a KÖZGYÓGY
kérelem gyógyszerlistáját kiegészíteni.

A háziorvos tanácsai

Ha bármely, a gondozóközpontban felírt gyógyszer
kapcsán később a háziorvos eltérő tanácsot ad, mindig
egyeztessünk a gondozó orvossal, mielőtt a háziorvos
tanácsa szerint járnánk el. Ez nem csak a tápszerekre,
hanem a kiegészítő gyógyszerekre, gyógyhatású készítményekre, vitaminokra is vonatkozik.

Fontos az elmélet is

A betegségekkel kapcsolatban a mindennapi diéta
folyamatos betartása mellett fontos az elméleti tudnivalókat is időnként átismételni. Gyerekeknél javasoljuk,
hogy évente egyszer nézzék át újra a könyveket, újságokat, hiszen a gyermek növekedésével, igényeinek változásával új kérdések merülnek fel, más szempontokra is
figyelemmel kell lenni!

Fehérje/Szénhidrát/Zsír

Míg a PKU-nál a fehérjebevitel a legfőbb kérdés, addig
a galaktozémiánál a szervezet szénhidrát-háztartására,
azon belül a galaktózra kell ügyelni! A galaktóz szénhidrát: a tejcukor alkotórészeként, vagy egyéb cukorféleségekhez kötötten található bizonyos élelmiszerekben, így
ezek fogyasztása galactosaemiában tilos. Mindkét betegség diétája során fontos, hogy megfelelő mennyiségű és
összetételű zsír-bevitelről is gondoskodjunk. Az omega3
és a telítetlen zsírsavak ugyanis hosszabb távon fontos
szerepet játszanak az egészség megőrzésében, védenek az
érszövődmények, infarktus ellen.

Alternatív gyógymódok

A PKU kezelésében időről-időre felmerülnek alternatív
módszerekről szóló hírek, mint a génsebészeti eljárások
vagy a phe központi idegrendszerbe történő bejutását
csökkentő tabletta híre, mely megakadályozná a phe
felhalmozódását az agyban. Ezekkel a módszerek azon8
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ban még nem sikerült olyan eredményeket elérni, mint a
diétával, így továbbra is igaz, hogy a PKU kezelésének
egyetlen biztos módszere a diéta!

Tápszerek vegyes alkalmazása

Az utóbbi időben a PKU kezelésében többféle új tápszer jelent meg. Ezek között vannak ízesítettek, előre
elkészítettek is, melyek kényelmesebbé és kellemesebbé
is tehetik a diétázók hétköznapjait. Érdemes ezeket a
tápszereket is kipróbálni a dietetikussal illetve a gondozó orvossal történt egyeztetés után, sőt, a különböző
tápszer félék együttesen is alkalmazhatóak. Ma már nem
követelmény ugyanis, hogy csak egyféle tápszert fogyasszon a PKU-s!

Laktóz a tablettákban

Igen sok olyan gyógytabletta van forgalomban, amelyeknél a vivőanyagok között ott van a laktóz is. Éppen
ezért, ha egy galaktozémiás hosszabb tabletta kúrára
kényszerül valamilyen betegség miatt, érdemes utánajárnia, hogy az alkalmazott gyógyszerben van-e laktóz.
Ennek kiderítésében a gyártók illetve a gondozóközpontok tudnak segíteni. Ez azonban nem mond ellent annak,
hogy ha galaktozémiás lázas betegségben szenved, ne
kaphatná meg az adekvát kezelést.
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Könyv hibás tényekkel
- Tévedések a PKU-ról - ne hidd el! -

Az Egyesületi munka nem mindig jár látványos eredményekkel. De
néha nagyon fontos, hogy azonnal lépjünk, és időt szánjunk arra, hogy a
megfelelő információk jussanak el az emberekhez a PKU-ról.
Kiss Erika, Egyesületünk dietetikusa bukkant rá Bánfi
Krisztina könyvére, amelynek címe, Allergiás betegek receptkönyve. Csodálkozva, majd dühösen fedezte fel benne a PKU
fejezetet. Végül megírta nekem ezt a levelet:
“Tegnap a Libriben rábukkantam egy allergiás receptkönyvre, mivel az összes ezzel a témával foglalkozó könyvet ismerem,
így ebbe is beleolvastam. Rögtön fennakadtak a szemeim,
amikor azt olvastam, hogy a PKU egy allergia. Jobban belelapozva azt is megtudhattam, hogy mogyorót, diót, tojást, rizst
és zöldborsót szabad a PKU-s diétában fogyasztani. Dühömben
megvettem a könyvet, hazahoztam, és a 160 oldalas könyvben
156 szakmai hibát találtam. A helyesírási hibákról nem is beszélve. Szerintem bicskanyitogató, és megengedhetetlen, hogy egy
lelkes nővérke hibás könyvet írjon, és felháborító, hogy közben
még büszke is arra, hogy hány embernek segített a táplálkozási
tanácsaival.
Szerinted milyen eszközzel lehet, és egyáltalán érdemes-e
fellépni egy olyan szerzővel szemben, aki emberekre ártalmas
könyvet ír és ad ki? Manapság bárki bármit írhat és kiadhat?”
Úgy döntöttem, hogy kipróbálom, mit is lehet tenni ilyen
esetekben. Mivel hamar kiderült, hogy magánkiadású könyvről
van szó, felvettem a kapcsolatot a szerzővel és a Librivel, mint
terjesztővel. Próbáltam olyan hivatalt is találni, ahol érdemben
tudnak lépni ebben az ügyben, hiszen bár minket most csak a
könyv PKU-s része érdekelt - de a többi részében is a fentiekhez
hasonló vaskos hibák voltak. Szép dolog a sajtószabadság, de
azért azt gondolom, hogy egy kifejezett tévedésekkel teli, egészségkárosító könyvet nem lehet büntetlenül terjeszteni.
A Libriben felvilágosítottak róla, hogy pedig lehet. Az
ugyanis, hogy mi áll a könyvben, nem az ő felelősségük. Nekik
a szerző és a terjesztő fizet azért, hogy kirakják a polcokra a
könyvet, és ameddig nem hozok arról bírósági végzést, hogy a
könyvben leírt tanácsok károsak az egészségre, addig az bizony
ottmarad a polcokon.
Mivel egy ilyen végzés beszerzése akár hosszú hónapokba
is telhet, megpróbáltam azzal érvelni, hogy azért az mindenki
érdeke, hogy egy ilyen könyv ne jusson el több emberhez, és ha
én hozok nekik egy orvosi-kórházi papírt arról, hogy ez káros,
akkor talán gyorsabban is lehet intézkedni, de nem tűntek nyitottnak erre a kérdésre.
Nem volt más hátra, azt kellett tennünk, amit a dobozdíjjal
kapcsolatban is - megfenyegetni őket a médiával. Hiszen azért
bármelyik bulvárújság vevő lenne egy olyan sztorira, hogy
“Halálos tanácsok a Libri polcain.” Ez azért hatott. Kis döbbent
csönd után a kiadó megígérte, hogy átgondolja a könyv forgalmazását.
Közben a szerzővel is sikerült felvenni a kapcsolatot.
Kiderült, hogy egy egészségügyi szakközépiskolát végzett
lelkes anyuka írta, akinek a fia tojásallergiában szenved, és
van egy PKU-s barátnője. Innen hallott a diétáról, és gondolta,
hogy a tőle szerzett tudás, és a saját diétás tapasztalata elegendő
ahhoz, hogy megírja a könyvét.
Mi, akik naponta csináljuk és igen jól ismerjük a PKU-s
diétát, tudjuk, hogy az sokkal bonyolultabb annál, hogysem

könyvet írhatnánk
róla. Hiszen nagyon
sokféle szempontot
kell hozzá figyelembe venni - az ételek phe tartalmát,
az egyéni toleranciát, az életkort,
testsúlyt. Sokkal
bonyolultabb annál,
hogysem egyszerű
tiltó és engedélyező lista alapján le
lehessen írni. És
mivel a betegségnek
súlyos szövődményei lehetnek, nem
gondolom, hogy
egy lelkes amatőrtől okos gondolat erről könyvet írni szakmai
tudás, és személyes tapasztalat nélkül.
Ráadásul az anyuka nagyon slendrián módon dolgozott még abban a tojásallergiás diétában is, amelyet nap mint nap
követ, még ott is számtalan téves tényt és adatot írt le.
Persze a személyes tanácsok és tapasztalatok fontosak,
hiszen mi szülők is egymást hívogatjuk nap mint nap, ha szóba
kerül, hogyan is kell palacsintát sütni, vagy rántást keverni.
De azt hiszem egyikünknek se jutott még eszébe, hogy PKU-s
diétás könyvet kéne kiadni.
Néhány e-mail, és Erika fantasztikus könyvbírálata, a nyolc
(!!) oldalas hibajegyzékkel együtt elég gyorsan meggyőzte a
szerzőt arról, hogy a könyv úgy, ahogyan van, menthetetlen.
Hibás, téves és káros tanácsokat tartalmaz. És mivel a célja az
volt, hogy segítsen másoknak, ő sem akarta, hogy ezek a tévedések ártatlan emberek egészségét károsítsák. Ennek jogi következményeit pedig pláne nem vállalta volna. Hiszen a könyv nem
valami vitás szakmai kérdést taglalt, vagy újfajta gyógymódot,
hanem nagyon durva és súlyos szakmai hibákat tartalmazott.
A szerző néhány nap alatt intézkedett róla, hogy a könyvet
visszajuttassák hozzá, és megígérte, hogy intézkedik annak
megsemmisítéséről.
Közben kiderült, hogy ilyen súlyos hibákkal teli könyv
esetében az OGYEI hivatalból is intézkedett volna annak bevonásáról, amint tudomására jut annak léte. Kiss Erika szakmai
bírálatának kézhezvétele után kétségtelen, hogy hogyan. Ám
ez a hivatalos út, a bírósági végzéssel együtt valóban sokkal
hosszabb ideig tartott volna.
A dolog most hepienddel végződött, a könyv lekerült a
polcokról, és csak remélni tudjuk, hogy kevés PKU-shoz, anyukához, nagymamához jutottak el a receptek. Mindenesetre aki
látja, adja át - minden információt, amely nem biztos forrásból,
orvostól, dietetikustól jön, nagyon erős kritikával és józan ésszel
kell fogadni. Mert ahogyan Erika is írta: “manapság bárki,
bármit kiadhat”.
Fodor Mária
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Házi receptek PKU-soknak
Köszönjük a beküldött recepteket! Továbbra is várjuk a házi finomságok receptjeit a
fodor.marcsi@mediaconsulting.hu címre!
Vargáné Németh Bea nasi-receptjei
– Gyorsan, egyszerűen elkészíthető finomságok,
ráadásul ugyanabból az alapanyagból rögvest háromféle is készíthető.
Alaplépés: Olajon meg kell pirítani a FE-MINI zsemlemorzsát (1 adag - kinek mennyi)
1. Töltelék puncsos tortához, vagy mignonhoz:
Vegyesgyümöcs lekvárral és pici málnaszörppel gyúrható
masszának elkeverjük. Hozzáadunk egy pici rumaromát,
és a diétához mérten pár szem mazsolát. Ezzel lehet
megtölteni a diétás piskótalapot.
2. Puncsgolyó
Az előbbi módon kapott masszát, kis gusztusos golyókká gyúrjuk, tortadíszítő cukorkát is szórhatunk rá, vagy
egy szem mazsola, de cukormázba is márthatjuk.
3. Somlóigaluska után szabadon
A pirított zsemlemorzsát sárgabarack lekvárral és pár
szem mazsolával elkeverve tálkába helyezzük.
A diétának megfelelő kakaóporral és LPD-vel
(Loprofinnal) csokiöntetet keverünk és ráöntjük.
(Pudinggal is helyettesíthető) Növényi tejszínhabbal
díszítjük.
Jelencsics Gabriella virsli receptje
- remek PKU-s virsli-pótló, melynek állaga és felhasználhatósága nagyon hasonlít a virsliéhez.

Elkészítés: 1 adag tojásport elkeverünk 40 ml vízzel,
majd reszelünk bele kb. 15 cm hosszú cukkinit, 1 szem
(kis)krumplit, kevés sárgarépát. Belemorzsolunk 1 kocka
füstölt hús ízű Maggi kockát, és 2-3 szelet PKU-s kenyeret.
Végül ízlés szerint fűszerezzük (bors, pirospaprika, stb.)
Az így elkészült massza kb. olyan állagú lesz mint a
nokedli, vagy valamivel lágyabb mint a fasírt.

A masszát folpackba csomagolva forró vízben ki kell
főzni. A végeredmény teljesen olyan, mint az igazi virsli
(meg lehet fogni, lehet mártogatni, stb.)
Sinkó Éva joghurt receptje
A normál házi joghurthoz hasonlóan elkészíthető a diétás joghurt is, joghurt készítő géppel. Ha nincs gépünk,
nekünk kell gondoskodni arról, hogy az előkészített
joghurt masszát folyamatosan melegen tartsuk.
Alapanyagok:
- 1 ek. normál joghurt,
- 1 cs. normál vaníliás pudingpor (a bátrabbak más ízűt
is kipróbálhatnak, epres, banános, stb., ki milyen ízhatást
szeretne elérni),
- Loprofin, LPD (ki mit szeret),
- szörp, gyümölcsök.
A PKU-s tejet felfőzzük a pudinggal /gyakorlatilag
pudingot készítünk/, így kapunk egy viszonylag sűrűbb
alapot. Régen ezt keményítővel csinálták, de szerintem
pudinggal finomabb. Összekeverjük a joghurttal, mert ez
már tartalmaz annyi baktériumot, hogy szépen a mi kis
alapanyagunkból elkészíti a joghurtot. Szétosztjuk a kis
üvegekbe, betesszük a gépbe és 8 óra múlva kész a natúr
joghurt.
Fontos! Csak ezek után lehet ízesíteni. Ha a gyümölcs
már az elején belekerül, nem csak a joghurt fog erjedni,
hanem a gyümölcs is. Nem lesz szép látvány!! Málnaszörppel
és gyümölccsel szoktam feldobni.
Pecze Krisztina Gofri receptje
Eredeti recept: kb 12 db gofri lesz belőle
Hozzávalók:
3 egész tojás
½ teáskanál só
3 teáskanál cukor
4 dl tej
25 dkg liszt
2 teás kanál sütőpor
8 evőkanál olaj
Az elkészítés egyszerű: összekeverni mindent és lehet
sütni. Sűrűbb, mint a normál, ezért a gofrisütőben szét
kell kenni, de lehet közben egy kicsit hígítani a diétás
tejjel. Nem lesz olyan szép barnás, mint a normál, inkább
sárgás a tojásportól. Vigyázat, hogy ne süljön túl, mert
akkor nem olyan jó (megég a cukor). Ha a gyermek
csak egyet eszik meg egyszerre, a tésztát be lehet tenni
a hűtőbe és másnap is jó. Jobb frissen sütni, mert mint a
PKU-s dolgok általában ez is frissen jó!

Tépje ki ezt a lapot (11-14 oldal) és gyûjtse a recepteket, diétás élelmiszereket!
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A 2007-es táborok kedvenc receptjeit
Összeállította Kiss Erika, dietetikus
TRÓPUSI MUFFIN
Hozzávalók:					
250 g
fehérjeszegény Loprofin kenyérpor
100 g
cukor					
100 g
margarin				
1 db
tojásnak megfelelő tojáspótló por (10 g)
40 ml
víz a tojáspótló porhoz		
100 g
banán					
Mázként alkalmazhatunk:
150 g
ananász
Oetker cukormázakat, Mili
vagy Spar kakaóport,
30 g
kókusz reszelék				
porcukrot, Duobar
csokoládét, vagy egyéb
1 zacskó sütőpor
alacsony fehérjetartalmú
csokoládét.
1 zacskó vaníliás cukor			
15-30 ml víz					
1 csipet só
Elkészítése:
Keverjük a margarint, vaníliás cukrot és a cukrot
habosra, majd adjuk hozzá a kikevert tojáspótló port,
és a villával áttört banánt. A fehérjeszegény Loprofin
kenyérport vegyítsük el a sütőporral, a sóval és az egészet
adjuk a margarinos krémhez. Szükség esetén adhatunk
hozzá még egy kis vizet. Legutoljása keverjük hozzá a
kókuszreszeléket. Kiolajozott és keményítővel meghintett
muffin sütőbe öntjük a tésztát, mindegyik közelébe egy
darab ananászt nyomjunk és alacsony hőfokon süssük 30
percig. Hagyjuk kihűlni.
A sütő hőfoka:
180 °C
Sütési idő :		
30 perc
Tápanyagtartalom :
mennyiség

phe (mg)

fehérje (g)

szénhidrát (g)

zsír (g)

kJ (kcal)

100 g

35

0,8

60

12

1483 (352)

MEGGYES PITE
Hozzávalók:					
200 g		 fehérjeszegény Loprofin kenyérpor
¼ zacskó		 sütőpor				
3 ek.		 cukor					
100 g		 margarin			
½ db		 citrom reszelt héja
1 db 		 tojásnak megfelelő tojáspótló por
		 (10 g por + 40 ml víz)
20 g 		 friss élesztő
150 ml		 tejföl
csipet		 só
200 g 		 friss vagy konzerv meggy
		 lp almás-banános pép
a forma kizsírozásához: margarin

Elkészítése:
A margarint habosra keverjük, majd hozzáadjuk a cukrot, az elmorzsolt élesztőt, a tejfölt, a kikevert tojáspótlót,
sót, sütőport, és a citrom reszelt héját. Ezután kanalanként
adagoljuk a fehérjeszegény Loprofin kenyérport. Teljesen
egyneművé gyúrjuk. Ezután a masszát két részre osztjuk.
Az egyik részéből téglalap alakú darabot nyújtunk ki,
majd egy kizsírozott vagy sütőpapírral kibélelt formába
helyezzük. Az előre megtisztított és fahéjas porcukorral ízesített meggyet rárétegezzük. A meggyre, és rá is
szórhatunk fehérjeszegény zsemlemorzsát, vagy lp almásbanános pépet. Ezután a tészta maradékából is rácsokat
készítünk, és ráhelyezzük a meggy tetejére. Tetejét villával
megszurkáljuk. Előmelegített sütőben megsütjük.
A sütő hőfoka :
180 °C
Sütési idő :		
kb. 40 perc.
Tápanyagtartalom :
mennyiség phe (mg) fehérje (g)
100 g

29

0,9

szénhidrát
(g)

zsír
(g)

energia
(kcal)

53

8

325

FOKHAGYMÁS KENYÉR
kb. 900 gramm
Hozzávalók:			
500 g
fehérjeszegény Loprofin kenyérpor
1 zacskó élesztő
Sütés után, ha kihűlt a kenyér
szeleteljük fel, és 2-3
1 kk.
cukor
szeletenként csomagoljuk
folpackba. Fagyasztóban
100 g
főtt burgonya			
hónapokig eláll.
8 gerezd fokhagyma
4 ek.
margarin			
200 ml	Loprofin tej vagy lpd tejpor
2 kk.
só
1 kk.
fűszeres só					
gyúráshoz és formázáshoz: 1 ek. keményítő
Elkészítése:
A fehérjeszegény Loprofin kenyérport öblös edénybe
öntjük, hozzáadjuk, a megfőzött és összetört burgonyát, a
péppé zúzott fokhagymát, a sót, valamint a többi fűszert
is egyenletesen ráhintjük. Hozzáadjuk a margarint és a
felfuttatott élesztőt, valamint fokozatosan öntjük a folyadékot is.
Az egész masszát robotgép segítségével összekeverjük.
Gyúródeszkán átdolgozzuk, és a kívánt formára alakítjuk
(pl. francia kenyér, cipó, toast, zsemle, kifli, stb.). Fél órán
át meleg helyen kelesztjük. Előmelegített sütőben megsütjük, 10 perccel a sütés befejezése előtt olajjal megkenjük.
A sütő hőfoka:
220 °C.
Sütési idő:		
35-40 perc

Tépje ki ezt a lapot (11-14 oldal) és gyûjtse a recepteket, diétás élelmiszereket!

Egészség - Diétás receptek
Tápanyagtartalom:
mennyiség

phe
(mg)

fehérje
(g)

100 g

31

0,9

szénhidrát zsír (g) kJ (kcal)
(g)
52

1,3

897 (213)

ASZPIKOS ZÖLDSÉGTÁL
Hozzávalók:						
150 g
kifőtt Loprofin tészta
300 g
párolt zöldség, pl. sárgarépa, gomba, zeller,
karalábé, paprika, pattiszon, cukkíni
4 ek.
olívaolaj
3 ek.
Ízvarázs fűszerkeverék
2 kk.
só
2 zacskó pektin, karragén
(ezek kocsonyásító anyagok, melyek
nem tartalmaznak fehérjét, mint a zselatin,
	ZSELATIN NEM JÓ PKU-BAN!!!)
Elkészítése:
A Loprofin fehérjeszegény tésztát enyhén sós, olajos
vízben megfőzzük. A zöldségeket tisztítás után megpároljuk, vagy megfőzzük, Ízvarázzsal ízesítjük.
Egy őzgerincformába öntjük az elkészült zselésítő
anyagot kb. 10%-át, épp csak annyit, hogy a forma aljára
is kerüljön, majd rétegezzük a zöldségeket, és a tésztát.
Érdemes előre eltervezni, hogy nézzen ki az aszpikos
zöldségtálunk, mert nagyon fontos ebben az esetben a
külalak. Akár geometriai formák szerint is rendezhetjük
a zöldségeket!
A legvégén ráöntjük az összes zselésítő anyagot, és kb.
3 órán keresztül állni, hagyjuk a hűtőszekrényben.
Tápanyagtartalom:
mennyiség phe (mg)
100 g

35

fehérje
(g)

szénhidrát
(g)

zsír (g)

energia
kJ (kcal)

1,2

62

8,8

1411
(336)

CSOKOLÁDÉTORTA „FATÉR IKREK’ MÓDRA
Hozzávalók:					
210 g		 fehérjeszegény Loprofin kenyérpor
80 g		Loprofin tojáspótló por
160 g
cukor
30 g
kakaópor (Milli, Spar, vagy lp choco)
Krém:
300 g
porcukor
300 g
margarin
½ zacskó	Oetker csokoládés pudingpor
(cukor nélkül sűrűre főzve)
200 ml	Loprofin tej
Díszítés:
kókuszreszelék, az oldalára
meggy a tetejére

Elkészítése:
A tésztamasszához összekeverjük robotgéppel a
hozzávalókat, majd kisméretű (22 cm átmérőjű) tortaformában sütjük ki. Amikor kihűlt háromfelé vágjuk.
Közben elkészítjük a pudingot, melyet teljesen kihűtünk.
Megkenjük vele a lapokat, a torta tetejét, és az oldalát is.
A tortát, oldalát kókuszreszelékkel, a tetejét akár meggyel
is díszíthetjük.
A sütő hőfoka:
175 °C
Sütési idő :		
25-35 perc
Tápanyagtartalom:
mennyiség

phe (mg)

fehérje
(g)

100 g

13

0,4

szénhidrát zsír (g)
(g)
54

9,5

energia
(kcal)
326

MINI PIZZÁK ELŐÉTEL
Hozzávalók:
tészta						
400 g		 fehérjeszegény Loprofin kenyérpor
1 zacskó		 élesztő		
1 kk. 		 cukor a kelesztéshez		
1 kk.		 só				
4 ek.		 karamellizált cukor		
200 ml		 langyos víz			
8 ek.		 olaj				
rátét
1 ek.		 Burger szósz, vagy Chips mix
200 g		 paradicsompüré		
300 g		 szeletelt paprika		
300 g		 felszeletelt paradicsom		
300 g		 vöröshagyma			
bazsalikom, oregánó, só, bors		
Elkészítése:
A fehérjeszegény Loprofin kenyérport egy öblös tálba
öntjük és hozzáadjuk a felfuttatott élesztőt. A tál pereme
mentén eloszlatjuk a sót és a karamellizált cukrot. Víz
hozzáadása mellett turmixgéppel bedagasztjuk. Miután
a tésztát a tálból kiszedtük, a gyúródeszkán ismét átdolgozzuk. Fél centiméter vastagságúra nyújtjuk, és 4 cm
átmérőjű köröket szaggatunk belőlük. Megkenjük paradicsompürével, vagy pizza szósszal, és tetszés szerinti zöldségekkel díszítjük.
Megszórjuk fűszerekkel, és előmelegített sütőben megsütjük.
TIPP: Ha mindezt nagyon gyorsan szeretnénk elkészíteni, pizzatészta helyett főtt burgonyára is halmozhatjuk a
zöldségeket. Ugyanúgy sütőben süssük meg.
A sütő hőfoka:		
220 C
Sütési idő :			
15 perc
Tápanyagtartalom:
mennyiség

phe (mg)

fehérje
(g)

szénhidrát
(g)

zsír (g)

kJ (kcal)

100 g

42

1,3

8

7

1120
(267)

Tépje ki ezt a lapot (11-14 oldal) és gyûjtse a recepteket, diétás élelmiszereket!

Egészség - Mixeriskola

Alkolholmentes koktélok PKU-soknak
Összeállította Visy Károly
Roy Rogers

Rail Splitter
Hozzávalók
• Jégkockák
• 4 rész gyömbér
• ˝ rész cukorszirup
• 1 rész citromlé
Pohár: Highball
Módszer: Kitöltés

Hozzávalók
• Jégkockák
• 5 rész gyömbér
• 1 öntet grenadine
• 1 rész citromlé
Pohár: Collins
Módszer: Kitöltés
Elkészítés
Tegyünk jeget a highball pohárba, majd öntsük rá a gyömbért, citromlevet és grenadine-t. Keverjük jól össze.
Díszítsük citrommal és koktélcseresznyével, fogyasszuk szívószállal.

Elkészítés
Töltsünk jeget a highballpohárba. Öntsük hozzá a gyömbért, citromlevet és cukorszirupot. Keverjük meg.
Díszítsük citrommal, citromspirállal.

Történet
A koktél nevét a ‘40-es és ‘50-es évek híres amerikai
countryénekeséről, Roy Rogersről kapta. Ugyanezt
a koktélt több helyen “Darth Vader” koktélnak,
illetve “grenadini”-nek is nevezik.

Southern Ginger

Variációk
A koktél a Mint Julep alkoholmentes változata.

Hozzávalók:
• Tört jég
• 5 rész gyömbér
• ˝ rész cukorszirup
• ˝ rész citromlé
• 4 mentaág
Pohár: Collins
Módszer: Kitöltés
Elkészítés:
Töltsük a cukorszirupot a Collins pohárba és rakjuk bele
a három mentaágat. Kanállal tördeljük össze - ez
adja majd a koktél erős mentaaromáját. Rakjunk a
pohárba jeget és töltsük rá a gyömbért és citromlevet. Keverjük alaposan össze. Díszítsük mentaággal,
kínáljuk szívószállal.

Tépje ki ezt a lapot (11-14 oldal) és gyûjtse a recepteket, diétás élelmiszereket!

Közösség – Hírek

Akikre Szabó Lajos is büszke lenne...
Most már igazi hagyomány: ha október, akkor Szabó Lajos ösztöndíj. Idén már harmadszor adhatta át az Alapítvány
a Fenilketonúriás Gyermekekért kuratóriumi elnöke az elismerést azoknak a közép-és felsőfokú tanulmányaikat folytató
PKU-soknak, akik kiváló iskolai eredményeik mellett kiváló vérszinteket is produkálnak folyamatosan, azaz példamutatóan folytatják diétájukat. A Numil Hungary Kft. támogatásának köszönhetően havi 10- illeve 20 ezer forintos ösztöndíjban idén 15 diák részesült.

Az ösztöndíjak ünnepélyes átadásán az Egyesület képviselő mellett jelen voltak a Gondozóközpont vezetői, Dr. Schuler Ágnes
és Dr. Kása Péterné, a Numil Kft. képviseletében Dr. Hacsek Gábor, az Alapítványi kuratórium vezetőjeként Dr. Szőnyi László
valamint az ösztöndíj névadójának özvegye és testvére is. Mindannyian nagy elismeréssel adóztak a díjazottak teljesítménye előtt.
Köszöntő beszédében Schuler doktornő így fogalmazott: “Ti többet értek, mint mások!”. Szabó tanárúr özvegye is óriási eredménynek tartotta, hogy a kezelt PKU-sok eljutottak a legmagasabb oktatási fokra is, és ott is helyt álltak. Szerinte mindegyikük
megérdemli az ösztöndíjat, sőt többet is érdemelnének. Ugyanakkor azt is bevallotta, megható és elgondolkodtató számára, hogy
17 év távlatából is ilyen szeretettel emlékezik ez a közösség Szabó Lajosra, akinek a PKU magyarországi szűrésének és kezelésének
elindítása köszönhető.
Szőnyi professzor úr kiemelte, hogy a PKU kezelése a kezdetek óta nem változott. A diéta a sikeres kezelés kulcsa. Az ösztöndíjas diákok pedig a kezelés sikerének bizonyítékai, hiszen ha nem tartanák a diétát, akkor nem végezhetnék el még az általános
iskolát sem. A kezeletlen fenilketonúria egyik legáltalánosabb tünete ugyanis éppen a szellemi leépülés, a csökkent értelmi képességek. A mostani díjazottak egyéni sikere így az egész magyarországi PKU szűrés és kezelés

•
•		
•		
•		
•
•		
•		
•		

•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		

Szanitter Alexandra
Pataki Szilvia
Bakos Barbara
Institoris Orsolya
Kata Lajos
Fegyver Renáta
Tóth Nóra
Szuda András és János

Pataki Nikoletta
Parrag Petra
Baranyi Ivetta
György Ádám
Varga Balázs
Kemény Ádám
Primmer Réka

Ezúton is gratulálunk a nyerteseknek!
Az ösztöndíjt nyert fiatalokkal készült interjúkat a következő lapszámban olvashatják majd.
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„Számunkra is új élet kezdődött!”
(második rész)

Előző lapszámunkban már olvashatták Vargáné Németh Beáta élménybeszámolójának első részét, melyet
első gyermekük megszületése, illetve a várandós PKU-sok küzdelmei ihlettek. Beáék fia, Márk 2006. augusztus
5-én született teljesen egészségesen. Persze ezt kemény munka előzte meg: szigorú diéta, mely már a fogantatás előtt is nagy fegyelmet és odafigyelést kíván a leendő PKU-s anyukától, hogy magzata egészségesen
fejlődhessen. A stabil 2 mg% körül phe szint tartásához Beátának is erőt kellett vennie magán, de megérte a
szigorú diétába belekezdeni, hiszen az áldást éppen az áldott állapot jelentette. Ennek kezdetétől folytatódik
Beáta mindannyinkhoz szóló üzenete.

2005. november 29-én tudtam meg, egy élet kezdődött bennem. Ez volt az a pillanat, hogy semmiféle aggodalmam nem
volt, csak örömöt éreztem!
Amikor az orvosom megállapította 5 hetes terhes vagyok a
phe szintem 4,4mg% volt.
Ezek után át kellett gondolnom, hogy meddig akarok dolgozni. A véleményem mindig is az volt, hogy amíg csak lehet.
Majd a helyzet adja. De be kellett látnom, a kezdeti fáradtság,
ami kb. az első 3 hónapban tartott, nem könnyítette meg a
dolgom. A reggeli és késő délutáni utazás, pedig még inkább
megnehezítette. De a szigorú diéta sem engedett túl nagy
változatosságot eleinte, így többnyire a tészta félék mellett
döntöttem. Elkészíteni is egyszerű volt, tápanyag és phe tartalma miatt remek, így jobban tudtam spórolni a többi étkezésre
a phe bevitelt. Kellett, mert kb. négyszer - ötször ettem egy
nap. Szóval úgy döntöttem, csak az első 3 hónapban dolgozom.
Munkahelyemen megértették, és elfogadták döntésemet. A mai
napig sem bántam meg, hogy azt a 6 hónapot már itthon töltöttem, mert így jobban tudtam koncentrálni a diétámra, a terhességemre, a babára. De természetesen ez mindenkinek a maga
döntése. Talán ha nem kellett volna olyan sokat utaznom, én is
tovább dolgoztam volna.
De hogy konkrét ötleteket is írjak;
•	Eleinte a hányinger miatt nagyon jó volt a vizes alapú
jégkrém, pl.: Tescos. Gyakran este azzal fejeztem be a napot.
Vagy valamilyen őszibarack, vagy ananász konzervvel. Jó, mert
sokra ráírják már a fehérje tartalmat. Azzal szemben, amit én

magam tettem el előző nyáron. (Mint ahogy a fagyasztott zöldségekre is rá kellett volna írnom, hogy hány gramm!)
•
És ha már fagyi, ki ne szeretne csoki fagyit enni?
Csak Spar-os kakaó (vagy valamelyik másik alacsony fehérje
tartalmú) kell hozzá és növényi tejszínhab. (A kakaóport pár kk.
vízzel kell elkeverni, aztán a tejszínhabbal, és be a fagyasztóba
félórára.) De azért ezzel is kell számolni!
•	Gondolom más is szereti a salátákat. Úgy gondolom a
salátához is csupán fantázia és kreativitás kell. Bármit, bármivel
lehet keverni. Az alapja pedig pl.: Flora majonéz, vagy olivaolaj.
Egy-egy ebédre rendkívül jó valamilyen tészta saláta.
•
És nem csak zöldség, de a gyümölcssaláták is
nagyszerűek.
•	Megkönnyítik a dolgunkat a gyors és praktikus fagyasztott zöldségek félkészen, és az Uncle Ben’ s, vagy Globus
mártások.
A feltétel: a feltüntetett fehérje tartalom, és már lehet is vele
számolni!
Kis idő elteltével, már a boltban állva, vásárlás közben is
kiszámolható.
Na és ha nem fér bele az adott napba? Hát kalkuláljuk bele
a következőbe.
Az ember észre sem veszi és az állandó számolás miatt már a
fél táblázat és a használható bolti kínálat phe tartalma a fejében
van, különösebb tanulás nélkül.
És hinné valaki, hogy a PKU még kifejezetten előny is a
terhesség során? Ezt épp férjem juttatta eszembe, hogy ki ne
felejtsem.
Két dologtól biztosan nem kell tartanunk:
Az elhízástól, mert hány kismama van úgy, hogy sétája során
beugrik egy-egy péksébe, vagy máshová, egy kis nasiért. Az
étrendünk abszolút egészséges gyümölcsökön és zöldségeken
alapul. Csak épp arra kell figyelni, hogy a szezonnak megfelelőt
együk, ne pedig a különböző szerekkel növesztetteket és
érlelteket. Jó, jó, persze hogy jó dolog a fagyisnál vett fagyit az
utcán enni! Én speciel fogtam a kis diétás tölcséremet, megtömködtem púpozva a vizes jégkrémmel és így indultam útnak. Így
én is az utcán fagyiztam.
•
No, és a másik ellenség, a magas vérnyomás. Amihez jó
részt a sós, fűszeres ételek járulnak hozzá.
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Privát szféra – Élmények
Mennyire egyszerű más kismamának egy kis felvágottal,
májkrémmel reggeliznie, vacsoráznia.
Igen, de ezek rengeteg sót tartalmaznak, míg mi, amit
főzünk, úgy sózzuk, ahogy szeretnénk.
De hogy konkrétan az eredményeimmel is alátámasszam
mindezt;
•
Az indulás utáni 4,4 mg% után 1-es és 2-es körüli eredményeim voltak, gyakran fordult elő (az első félidőben úgy kb.
tízszer), hogy 0 egésszel kezdődtek a szintjeim.
Így még emelhettem is a napi phe bevitelemen. Ami kezdetben 200-250 mg/nap körüli volt, félidőre az 550-600 körülit
érhette el.
•
Az 5. hónaptól a 7. hónap végéig az eredményeim 2 és 5
között mozogtak. A napi phe bevitelem itt már 600-tól indulva,
az időszak végéig eljutott az 1000mg/nap körüliig.
•
A 8 és 9. hónapban a tartósan 4 körüli eredmények
közé már be-becsúszott egy-egy 6-os körüli is. A napi phe bevitelem itt már tartósan 1000mg körüli volt, időnként 1200 körül
is előfordult. Már itt a vége felé nem csak a növekvő súly, a
jelentkező fájások, a türelmetlenség miatt, de a növekvő étvágy
és mellette a szigorú diéta miatt is az ember már alig várja a
végét. Ezért is csúsztak be azok a 6-os körüli eredmények.
Mindez számokban:
•
Amikor egy nap 231 mg phe-t vittem be a szervezetembe, ezt ettem:
Reggeli: 40 g kenyér+vaj+10 g méz;
Tízórai: 150 g ananász konzerv;
Ebéd: tésztasaláta: saláta 38 g, uborka 86 g, póréhagyma 11 g,
paradicsom 48 g, FE-MINI tészta 63 g, 37 g Flora majonéz, 20
g ketchup (az ebéd összesen: 121 mg phe);
Uzsonna: csak egy kis kakaó: 10 g LPD+10 g Spar kakaó;
Vacsora: pirított morzsa, édesítve 40 g,
és a tápszer bevétele őszilével, összesen 20mg phe
•
Amikor egy nap 311 mg phe-t vittem be a szervezetembe, ezt ettem:
Reggeli: 50 g kenyér + 10 g méz;
Tízórai: 150 g alma;
Ebéd: krumplipüré 150 g (alá dinsztelten 30 g hagyma és 50 g
paprika) 25 g salátával (az ebéd összesen: 179 mg phe);
Uzsonna: 150 g körte;
Vacsora: tyúkhúsleves 1,2 dl (ez 60 mg phe-t jelentett!)
és a tápszer bevétele őszilével, összesen 20 mg phe
•
Amikor egy nap 750 mg phe-t vittem be a szervezetembe, ezt ettem:
Reggeli: LPF 30 g, 1 db Raciolky - rizses puffasztott karamellás tallér;
Tízórai: 125 ml Kyr joghurtital, Cerbona szelet 20 g, 2 dl
narancslé;
Ebéd: 2,5 dl paradicsomlé, vegyes saláta: 100 g krumpli, 29 g
fejessaláta, tejföl 30 g, Flora majonéz 40 g, paprika 18 g, alma 37
g, kávéhoz 10 g LPD (az ebéd összesen: 270 mg phe);
Uzsonna: krumpli 90 g, csoki fagyi házilag – 80 g tejszínhab
+ 15 g Spar kakaó, 1,5 dl Capuccino (34 mg phe);
Vacsora: FE-MINI tészta 25 g, almakompót 150 g
és a tápszer bevétele őszilével, összesen 25 mg phe
Mindez, természetesen mindenkinél másképp alakul az egyéni phe tolerancia miatt!

Mindig próbáltam meghatározni, hogy melyik étkezésre
mennyi phe-t fogok megenni. Természetesen ebédre hagytam a
legtöbbet, a többit meg elosztottam a maradék 4 étkezésre. Így
mindig a fejemben volt, hogy egy-egy tízóraira, vagy uzsonnára
kb. mit ehetek meg (ez azért jó, mert gyakran nem is voltam
itthon ez idő tájt), és az ebédemet nem kellett előzőnap mindig
megterveznem, csak épp a határokon belül kellett tartanom.
És hogy mi ad sok-sok erőt ebben a 9 hónapban?
•
Mindenek előtt az a pici kis emberke, aki ránk van
utalva, aki a részünk, akit aztán érzünk naponta rengetegszer
mocorogni, aki már ott bent a pocakban egy külön egyéniség.
Ő rengeteg erőt ad. Így nem is lehet másképp, mint szigorú
diétával, ez egyértelmű!
•
És még a pozitív életfelfogás az, amit alapul kell vennünk.
Nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy
éljünk!
Nem az evés adja az élet örömteli pillanatait, hanem az, ahogyan megéljük a pillanatokat.
Hatalmas séta, egy jó hobbi (én speciel írni és fényképezni
szeretek, mindkettő pozitív hatású és nem tilos terhesség alatt),
együtt töltött idő a családdal, kellemes kismamatorna, esetleg
kispapával stb…
(Pl.: Képes voltam nagy hassal, nyári zápor után nagy
kerülővel menni haza, csak azért, hogy szebb képet készíthessek
a szivárványról.)
Ezek a pillanatok teszik élménnyé az amúgy nem feltétlenül
könnyű terhességet.
Ezek miatt lehet élvezni a terhességet. Én legalább is az
utolsó pillanatig kihasználtam minden időt azokra a dolgokra,
amiket szeretek és így élveztem mind a kilenc hónapot 2006.
augusztus 5-éig.
Nos, remélem volt hasznos része is a mi kis történetünknek.
És mivel is zárhatnám jobban, mint hogy a fentieket azzal
támasztom alá, hogy Márknak hamarosan szeretnénk egy kistestvért is.
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Kisgyermekes tábor a Balatonnál
2007-ben a nagy nyári tábor mellett egy speciálisan kisgyermekes családoknak szervezett hosszú hétvégét
is szervezett egyesületünk. A kisgyerekes PKU-s tábornak Balatonalmádi egy kedves panziója adott otthont
augusztus harmincadika és szeptember másodika között. A résztvevők közül többen most először kaphattak
ízelítőt a PKU-s táborok meghitt hangulatából és most először nyílt alkalmuk kötetlenül elbeszélgetni sorstársaikkal és gondozó orvosainkkal a betegségről és a PKU-s gyermek nevelésével járó kihívásokról. A tábori
hangulatot a résztvevők élménybeszámolóin keresztül tolmácsoljuk.
Első közös nyaralásunk a PKU-s táborban...

Szombat délelőtt érkezett a táborba dr. Somogyi Csilla
(Csilla néni) dr. Schuler Ágnes, és az Egyesület elnöke,
Parrag Tamás, akik szintén nagyon fontos tanácsokat
adtak,h ogy gyermekünket minél jobban, helyesebben
diétáztassuk, neveljük fel.
Szeretnék még egy dolgot leírni. Parrag Tamás
következő mondatát: “Mi egy család vagyunk...”. Olyan
jó volt ezt hallani.

Madzin Ildikónak hívnak, Borsod megye egyik kis
falujában élünk párommal és gyönyörű kis fiúnkkal,
Gyurikával, aki ma már 9 hónapos PKU-s.
Az idén már mi is elmentünk a Balatonalmádiban megtartott PKU-s táborba. Egy hosszú hétvégét tölthettünk
el együtt, gyerekekkel és szülőkkel. Jó volt látni, ahogyan
szaladgáltak, játszottak, nevetgéltek a gyerekek s nem
lehetett megkülönböztetni, melyikük a PKU-s. Nagyon
megfogott a többiek közvetlensége, kedvessége, valamint
hogy meghallgattak és tanácsot adtak.
Kiss Erika dietetikussal is itt találkoztam személyesen,
sok hasznos receptet, nyomtatványt és lelki támaszt kaptam tőle.

2007. augusztus 30 - szeptember 2-a között rendezte meg az Egyesület a kisgyerekes PKU-s tábort
Balatonalmádiban. Idén először ezen már mi is részt
vehettünk 1 éves PKU-s kislányunkkal.
Csütörtök este izgalommal telve érkeztünk meg szálláshelyünkre, ahol a táborozó családok többsége már
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elfoglalta szobáját és a panzió éttermében beszélgettek.
amikor betoppantunk, Erika fogadott bennünket, kedves
invitáló szavaival, és jó volt újra látni azt a néhány ismerős
arcot, akiket korábban már láthattam a kórházban vagy
épp a sütőstúdión. A vacsora után néhány anyuka az egyik
asztalnál beszélgetett, a gyerekek pedig kint játszottak a
csöpörgő esőben.
Pénteken reggeli után gyönyörű napsütésben a csapat
nagy része lesétált a Balaton-partra, ahol felmerült a másnapi hajókázás lehetősége is.
Ebéd után Hacsek Gábor tartott kóstolóval egybekötött
diétás termékbemutatót.
Ezt követte az Erika vezetésével tartott “receptcsere” és
beszélgetés a diétáról, termékekről, tippekről és trükkökről.
Itt feltehettük kérdéseinket is. Közben elkészültek az
istenien illatozó szendvicssütős kenyérkék is, melyből még
az én Orsi lányom is elfogyasztott 4 (!) db-ot uzsonnára.
Majd este néhányan ismét összegyűltünk Erika körül, aki
fényképeket is mutatott kezelt és kezeletlen PKu-sokról.
Számomra nagyon tanulságos volt.
Szombat: délelőtt Schuler doktornő és Csilla néni látogatott meg bennünket. Körbe ülve nagy figyelemmel hall-

gattuk Csilla néni kedves, meleg szavait amiből azt hiszem
sokan lelkiekben is gyarapodhattunk. Schuler doktornő is
nagy figyelmet fordított a tájékoztatásunkra. Szóba került
az is, mi a teendő láz, hányás, hasmenés esetén. Mennyire
fontos a folyamatos fehérjebevitel, és nem csak a szigorú
teáztatás a szempont!
Vasárnap reggeli után a családok nagy része szétszéledt, így csak néhányuktól tudtunk elköszönni.
Én a magam részéről sok új ismeretséggel és nagyon
sok segítséggel, ötlettel térhettem haza. Remélem jövőre
ismét veletek együtt lehetek részese e néhány napnak!
Barna Ildikó
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PKU-s esküvő képekben
Molnár Tímea képes beszámolója
esküvőjéről
Mivel általában mindenki képet kér tőlem,
így egy képes beszámolóval s
zeretnék mesélni az esküvőmről:
Az esküvő előtti szombaton egy hatalmas lánybúcsú
keretében „sirattuk meg” a
hajadonként eltöltött életemet a barátnőkkel, amelynek két fő ajándéka: a szobaszökőkút, amely víz helyett
Sangriával volt feltöltve, és a – stílusosan – zöldségekből összeállított csokor volt, emlékeztetve arra, hogy ezután már szigorú
diétával kell készülnöm a következő nagy „projektünkre”.

Ahogy a nagykönyvben meg van írva, elállt a Vőlegény szava,
amikor meglátott. Azt mondta, olyan voltam, mint egy marcipántorta és nálam szebb menyasszonyt még nem látott…
(mondjuk ez így helyénvaló! J)

A nagy napon a készülődés 3 órát vett igénybe. Ahogy kell, anyukám sürgött, a koszorúslányok forogtak, a
barátnők igazgattak,
én pedig – meglepően nagy nyugalommal
– készültem a NAGY TALÁLKOZÁSRA a Vőlegénnyel.

Indulunk az esküvőre!
„Na, ugye nem
is volt ez olyan
rémes?” – az újdonsült Mészárosné
büszkén
tekint
Férjére…J

Az izgalomtól a gyűrűhúzásnál remegett mind a kettőnk keze, úgyhogy az
ezután felszolgált pezsgő igazán jólesett… (tudom, hogy nem nagyon illik,
de megittam az egész pohárral). Az első csók kétszer is elcsattant, először,
a gyűrűhúzás után, majd az anyakönyvvezető felszólítására… ezt egy – a
násznépből kifakadó – nagy nevetés és taps is kísérte, ami felénk azért nem
nagyon szokás, viszont nagyon felszabadító volt!
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Janka nénivel és anyuval. Azt hiszem, ITT a hely és lehetőség
arra, hogy MEGKÖSZÖNJEM Janka néninek azt, amit
értem (értünk) tett. És anyu büszke mosolya részben neki is
köszönhető!

A templomi esküvőn az atya annyira kedvesen beszélt hozzánk,
hogy nagyon meghatódtunk, de azért az izgalom még mindig
kicsit jobban úrrá volt rajtunk.

Az első igazi hitvesi csók, ami már nem felszólításra történt. J

A felszabadult, bolondozós fényképezkedés eredményei.
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A lakodalmi menüről csak halvány sejtéseim vannak, miket láttam a pincérek
kezében, miközben a táncolók (=mi) köztünk rohangáltak. Részemről csak
„tányérszennyezésnek” minősült a dolog, mert az idegességtől nem bírtam
enni. A levesből Attilának kiszedtem a húst, Attila nekem a répát és a zöldséget, és szépen, ahogy friss házasokhoz illik, megetettük egymást.
Attilának megtanítottam egy western waltzot (western keringő), amelyet a barátnőm
által előadott country-balladára táncoltunk el.
Gyönyörű volt, és nagyon jó volt A Férjem
szemébe nézni közben!

Ez a két marcipántorta. Mármint én, a menyasszonyi ruhámban és A
Torta… Fogalmam nincs, milyen ízű volt, ugyanis amíg Attila vágta (az első
szeletnél az én kezem volt felül!), addig én vittem a vendégeknek, majd mire
felszeltük és jutott még a szakácsoknak is, addigra már szólított bennünket a
vőfély a táncra. Azt láttam, hogy legalább négyféle ízű volt a hat torta.

Mészárosné Molnár Tímea
és
Mészáros Attila
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Immár újasszonyként és újemberként. Hajnali
fél 6-ig tartott a lakodalom. Ahogy hazaértünk, ledobáltuk a cuccainkat és nekiálltunk
megnézegetni a nászajándékokat, elkezdett
zuhogni az eső. Eddig bírta, pedig egész nap
lógott a lába. Hiába, az égiek is vigyáztak
ránk!

Közösség – Album

Gratulálunk Vas Konrádnak
novemberi születésnapja alkalmából,
és persze eddigi kiemelkedő
eredményeihez!

Gratulálunk Luta Adriennek
születésnapja alkalmából!
Sziasztok!
Wustinger Csongornak hívnak és most augusztus elsején voltam 1 éves. Születésem után kiderült,
hogy galaktozémiás vagyok. 1 hétig voltam az intenzíven, és a szüleim nagyon aggódtak értem. Először
nagyon ijesztőnek tűnt ez a betegség, de most már tudjuk, hogy csak egy kis diéta az egész. Már 7
hónaposan megtanultam kapaszkodva menni, és most egy évesen már vagy egy tucat szót tudok. Az
életem állomásairól készült képeket meg lehet nézni a saját weboldalamon: csongi.webpages.hu.
Akik szeretnének anyukámmal levelezni, az írjon neki a palanita@mailbox.hu címre!
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Akár ingyen is utazhatunk!
2007 május elsejétől új kedvezményrendszert vezetett be a kormány a tömegközlekedésben. Ennek értelmében a magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyerekek és egy fő
kísérőjük ingyenesen utazhat a helyi tömegközlekedés járatain, míg a távolsági járatokon
90%-os kedvezményre jogosultak.
A Kormány 2006. decemberében a közösségi közlekedés reformjáról szóló határozatában rendelkezett
a helyközi közösségi közlekedés középtávú átalakításáról. E folyamatnak részét képezte a helyközi
közösségi közlekedés utazási kedvezmény- és tarifarendszerének megváltoztatása. A Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium (GKM) a kormányhatározat ütemtervének megfelelően, 2007. május 1-jétől
az utazási kedvezmények társadalmi egyeztetéseinek
eredményeire építő új rendszert vezetett be.
Az új kedvezményrendszer PKU-sokat is érintő
része a fogyatékkal élők illetve a tartós betegségben szenvedők kedvezményeiről szól. Mint tudjuk,
a PKU-s gyermekek tartós betegségük okán már
születésüktől jogosultak a magasabb összegű családi pótlékra. Azok, akik ezt igénybe is veszik, 2007

Magyarországi PKU Egyesület
Postacím: 1380 Budapest Pf. 1160

Telefonszám: 06-30-602-71-85
Adószám: 19662594 - 1- 41
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11714006-20247566-00000000

május elsejétől jelentős kedvezménnyel utazhatnak a
vonatokon, helyi és távolsági buszokon. A 85/2007-es
Kormányrendelet ugyanis kimondja, hogy a magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermekek
a helyközi (távolsági) közlekedésben jegy és bérletvásárlás esetén is 90%-os kedvezményre jogosultak,
míg helyi közlekedésben 100 %-ra, azaz ingyen vehetik igénybe. A kedvezmények nagy része a gyermeket kísérő egy főre is vonatkozik: a helyi közlekedést
szintén ingyen veheti igénybe a kísérő, helyközi közlekedésben pedig 90 %-os kedvezményű jeggyel utazhat (itt bérletre nem vonatkozik a kedvezmény!).
A kedvezmény igénybevételének feltételeiről, a
szükséges igazolásokról érdemes megkérdezni a helyi
közlekedési vállalatok ügyfélszolgálatát, bérletpénztárait.

Kérjük, szíveskedjenek
az újság egyik példányát
háziorvosuknak
eljuttatni!
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