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(Folytatás az 1. oldalról)
Krisztián Ferencné szintén em-

lődaganatos kór támadta meg, s 
műtéttel ebből épült föl. Ő volt 
a táncklub produkciójának egyik 
elsőszámú közreműködője, a leg-
különbözőbb műfajokban mutatta 
meg táncos tehetségét. Érdeklődé-
sünkre elmondta, Legéndi Veroni-
kával éppen a betegségül kapcsán 
ismerkedtek meg, s közösen kezd-
ték el a klub magalakítását. Az in-
dulás előtt nem gondolták, hogy a 
táncos közösségi összejövetelek 
milyen sok embert fognak 
hozzájuk vonzani, milyen 
sok embernek adnak majd 
hitet, reményt a gyógyulás-
hoz. 

Céljuk a foglalkozások-
kal az is, hogy bemutas-
sák, akkor is van remény a 
gyógyulásra, ha valakinél 
később diagnosztizálják 
a daganatot. Ugyanakkor 
minden nőnek felhívják a 
fi gyelmét, hogy minden 
évben menjenek el szűrő-
vizsgálatra, illetve hogy 
éljenek egészségesen, mo-
zogjanak. 

A rendezvényen egyéb-
ként olyan hölgy is részt 
vett, aki előző nap tudta 
meg, hogy megbetegedett. 
Azóta is tart a kapcsolat, s 
már őt is segíti a közösség 
a lelki megrázkódtatás fel-
dolgozásában. 

Vajek Andrea egy éve klubtag. 
Komoly betegségeken esett át. A 
kritikus folyamatról ő maga beszél. 
– Úgy kezdődött, hogy megfájdult 
a fejem. Elkezdtük masszírozni, 
hogy elmúljon. Eközben – szeren-
csére – találtunk betegségre utaló 
jeleket, kis csomókat. E Hodgkin-
kórra utaló nyirokcsomókat mű-
téttel eltávolították. Aztán jött a 
sugárkezelés, elvégezték az ellen-

őrző vizsgálatokat: CT, röntgen, 
MR. Kiderült azonban, hogy a tü-
dőmön is van valami… Természe-
tesen ekkor jött a tüdőműtét, aztán 
a kemokezlés. Szerencsére jól va-
gyok, a második krízis óta eltelt 
már a kritikus öt év. 

Utolsó találkozásunk reményé-
ben már vittem a doktornőnek egy 
hatalmas csokoládé-desszertet, aki 
jelezte: a kettőnk barátsága egy 
életre szól… Félévente a vizsgála-
tokon át kell esni, ami bizonyossá 
tesz arról, hogy egészséges vagyok. 

Dunai Mónika önkormányzati 
képviselő is részt vett az Újjászü-
letés Rehabilitációs Táncklub har-
madik születésnapi rendezvényén. 
Arra a kérdésre, hogy miért jött el 
elmondta, nagy érdeklődéssel fi -
gyeli a kerületi civil szervezetek 
működését. A táncklub rendezvé-
nye különleges. A daganatos beteg-
ségen átesett emberek együttélését 
a bánat és a sorközösség, egy-egy 

rosszindulatú daganatos betegség 
hozta össze. A hölgyklub tagjai 
– hiszen férfi ak nincsenek közöt-
tük – olyan elfoglaltságot találtak, 
amelynek köszönhetően tökéle-
tes, gyönyörű, teljes értékű nőnek 
érezhetik magukat. Hála a táncnak, 
a sportnak, a mozgás örömének. A 
képviselő kiemelte, reméli, sokáig 
fog működni mind az alapítvány, 
mind a táncklub, s örömmel nyug-
tázta, hogy az a támogatás, amelyet 
az önkormányzat a szervezetnek 
biztosított, hatékonyan lett felhasz-

nálva. A klub tagjainak 
olyan típusú rehabilitáci-
óját szolgálta, amelyet ők 
választottak saját maguk-
nak. 

Dunai Mónika korábban 
látogatást tett a Reménysu-
gár Klub tagjainál is, akik-
nek átütő erejű beszámolót 
tartott saját, szerencsésen 
végződött rákbetegségéről. 
Ez is motiválja abban, hogy 
amennyire erejéből telik, 
segíti e civil szervezetek 
tevékenységét is. Tisztá-
ban van azzal, mennyire 
fontos, hogy a rákbetegek, 
vagy azon túljutottak egy-
másra találjanak. Hiszen a 
krízis nyomán olyan lelki 
veszteségeket kell pótolni, 
amelynek leghatásosabb 
forrását – a családon, a 
hiten kívül – a sorstársak 

közössége, s a közösen szer-
vezett programok öröme jelentheti. 

A műsor vendége László Attila, a 
Csillag születik fi atal énekese volt, 
aki a klubtagok kérésére jótékony-
sági szándékkal énekelte el az újjá-
születettek himnuszát, Máté Péter, 
Most élsz című dalát. – Nagy meg-
tiszteltetés számomra, hogy ebben 
a körben ezt a dalt elénekelhettem 
– mondta a Tizenhetediknek László 
Attila.  

Főkapitányi elismerés egy polgárőrünknek

Rákbetegségből újjászületettek ünnepe
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Üzenet Rákosmentéről a Kan-
csendzöngára 
Budapest, 2013. május 22.

Erőss Zsolt hegymászónak és 27 
éves társának másfél nappal ezelőtt 
a Himaláján, a Kancsendzönga 
csúcs alatt, annak megmászását kö-
vetően, valahol nyolc kilométeres 
magasságban nyoma veszett.

“Ha szegről-végről nem is, de 
csíkszeredai származásunk és fel-
menőink okán bizonyos mérték-
ben mégiscsak rokonok vagyunk” 
– állapítottuk meg Erőss Zsolttal, 
amikor – öt vagy hat éve – a Csaba 
Házban. A sikeres Himalája-expe-
díciója vetített-képes beszámolóját 
követően beszélgettünk hosszasan.

Néhány hónap múltán – talán 
2010 őszén – a Magyarország tör-
ténetében egyedülállóan sikeres 
székely csúcsmászó a felvidéki 
hegyekben fatális balesetet szenve-
dett: nyílt lábszártörését követően 
jobb lábát amputálták.

Arra pedig, hogy ennek ellenére 
Erőss Zsolt – egy négy és egy egy-
éves gyermek édesapja – a hegy-
mászást mi okból tartotta fontosnak 
folytatni, egy interjúban felesége 
válaszolt: “Ő ebben egyedülállóan 
jó és én ezt elfogadtam”.

Kedves Zsolt! Kedves Hópárduc!
Amikor egy héttel ezelőtt 

– valami miatt – felmentél a 
Kancsendzöngára, pontosan tudtad, 
hogy azt túl is kell élned, hisz’ két 
apró gyermeked vár Rád otthono-
tokban. Tudjuk, hogy megmásztad 
a csúcsot, tudjuk, hogy jössz lefelé, 
tudjuk, hogy mérhetetlenül fáradt 
vagy, ezért nem adtál eddig hírt ma-
gadról. Gyermekeid, feleséged és 
mi mindannyian – székelyek, ma-
gyarok – várjuk, hogy jelentkezz…
arról szó sincs, hogy nem fogod 
túlélni, hisz’ túl kell élned… Ugye, 
túl akarod élni…különben miért 
csináltad…?! Kérünk tehát, hogy 
mielőbb jelentkezz!

Dr. Fenke Ferenc
----------------------------------

Budapest, 2013. május 25.
Kedves Erőss Zsolt!
Nem tudhatom, jelenleg hol le-
hetsz, és azt remélhetem csupán, 
hogy ott, ahol vagy, békédet meg-
találtad. Amennyiben valóban úgy 
van, ahogy mondják, az egyetlen 
Hozzád méltó helyen leltél örök 
nyugalomra: az éghez közel, a Vi-
lág tetején.             

Dr. Fenke Ferenc

Isten Veled, Hópárduc!

Georgita Imre iskolaigazgató, Fohsz Tivadar képviselő, alpolgármester 
és Hatvani Zoltán önkormányzati képviselő a tett színhelyén tartott 
sajtótájékoztatón
Obszcén rajz, feliratok kerültek 
a minap a Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola kerítésfalára, illetve 
az egyik udvari épület oldalára. 
A gyalázkodó szöveg az iskola 
igazgatóját és egyik tanárát il-
lette nyomdafestéket nem tűrő 
jelzőkkel. Az esetet súlyosbítja, 
hogy az elkövetők az iskolás gyer-

ekek által díszített, körberajzolt 
falra rondítottak oda. A képen 
látható kék négyzet az egyik trágár 
feliratot takarja el. Hatvani Zol-
tán és Fohsz Tivadar rákoskerti 
képviselők saját keresetükből 25-
25 ezer forint nyomravezetői díjat 
ajánlottak fel, hogy az elkövetők 
minél előbb kézre kerüljenek.

50 ezer forint a nyomravezetőnek
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