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 A Juvenilis Diab Help Alapítvány – Keglevich Pál vezetésével – az idén is 
Gyöngyöstarjánban rendezte meg az immár hagyományos edukátorképző tanfolyamát 2007. 
március 29. és április 1. között. Az „Oázis” Oktatóház ideális körülményeket biztosított az 
idén is kellemes környezetben, és az időjárás sem maradt adós most. 
 A tanfolyam szervezésében a korábbi évekhez képest annyi változás történt, hogy a 17 
hallgató közül egy 2-es típusú, néhányan pedig – családi érintettség folytán – „3-as típusú” 
diabetesesek voltak. Az átlagos életkor is valamivel magasabb volt, mint a korábbi években. 
Az idén egy délvidéki hallgató képviselte a határon túli magyarokat. 
 

 
 

A kutya is "3-as típusú" diabeteses 
 
 
 A program részben az eddigiekkel azonos volt; részben a cukorbetegség részleteivel, 
részben a táborszervezés elméleti és gyakorlati kérdéseivel ismerkedhettek meg a hallgatók, 
beleértve az önmegismerés és a csoportképzés rejtelmeit is. Az előadók a korábbi évekhez 
hasonlóan Dr. Halmos Tamásné, Gyurcsáné Kondrát Ilona, Orosz Judit, Dr. Ballér Piroska, 
Dr. Urbanics Kinga, Prof. Dr. Halmos Tamás, Dr. Blatniczky László, Keglevich Pál és 
jómagam voltunk.  
 Két nagysikerű új téma került az idei programba. Két, a betegségben érintett hallgató 
sajátélményű beszámolót tartott a korábbi (80-as éves és 90-es évek) táborok edukációs 
lehetőségeiről (Zsubori Terézia és Zsargó Eszter). Különösen jól sikerült a saját 
tapasztalatokról tartott rögtönzött beszámoló a pumpakezelésről. A tervektől eltérően most 
nem sikerült a pumpaforgalmazókat megnyerni előadóként, de két pumpával kezelt hallgató 
elvállalta, hogy beszámol a tapasztalatairól, és a professzionális résztvevők részvételével 
élénk, közel félórás interaktív foglalkozás sikeredett belőle. 
 Általában nagy volt az érdeklődés, valamennyi előadó úgy foglalt állást, hogy ilyen 
értelmes és érdeklődő csoporttal eddig még nem találkoztak a hasonló rendezvényeken. (A 
saját, a társkapcsolatokról és a gyermekvállalásról szóló előadásom után közel egy órán 
keresztül álltam a kérdések kereszttüzében.) 
 
 



 
 

Volt egy férfi résztvevő is, de mindig ő fényképezett... 
 
 

Mindezek alapján nem csodálkoztunk, hogy valamennyi résztvevő sikerrel megfelelt a 
két (egy diabetológiai és egy pszichológiai) tételt tartalmazó záróvizsgán. 
 Bravó JDH! Csak így tovább. 
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