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1922. január 11-én egy 14 éves kanadai fiú, Leonard Thompson volt az első a 

világon, akinek az életét az inzulin mentette meg. A Magyar Diabetes Társaság és a 

Magyar Gyermekorvosok Társasága Gyermekdiabétesz Szekciója - az idén már 

ötödik alkalommal – nagyszabású országos rendezvénnyel emlékezett meg e 

nevezetes eseményről, amelyre Dr. Karádi Zsuzsa főorvos és munkatársai 

szervezésében január 16-án került sor a Székesfehérvári modern és szép Novotel 

Szállodában, ahol 2007-ben az országos gyermekgyógyász nagygyűlés egyes 

programjai is zajlottak. 

Dr. Blatniczky László főorvos, Szekció-elnök előadást 

tartott a kezelés és gondozás közeljövőbéli 

lehetőségeiről. Dr. Szabó László főorvos, aki az egész 

rendezvénysorozatot elindította, Wilhelm Jaenecke „Az 

okos diabéteszes” című versét (Cholnoky Péter 

professzor fordítása) elemezve hangsúlyozta a 

diabéteszes gyermekek és a gondozó egészségügyi személyzet „sorsközösségét” és 

együttműködésük fontosságát.  

 

Hartlné Eleonóra többek között arról beszélt, hogy milyen szívesen átvenné 

gyermeke diabéteszét, és bármikor átadná hasnyálmirigyét is, ha ezzel segíthetne. 

Erőt, biztatást sugárzó optimizmus jellemezte a kitűnő humorú műsorvezető, a 9 

éves kora óta diabéteszes Kovács Áron megszólalásait is, például: ”Hálás vagyok az 

istennek, hogy ezt a keresztet a vállamra tette”. Még felnőttől is ritkán hallható 

bölcsességet tükröztek annak a kamasz leánynak a szavai, aki rövid előadásában 

(melyet következő számunkban, teljes terjedelemben tervezünk bemutatni) arra hívta 

fel a fegyelmet, hogy a diabéteszesek között kevesebb a szenvedélybeteg. „Kinek 

kellene még egy szúrás?” jegyezte meg,a közönség hangos helyeslésével kisérve. 



Dr. H Nagy Katalin főorvos a Gyulai Gondozó szerteágazó 

tevékenységét mutatta be. Az ország minden részéből érkező 

mintegy 180 résztvevőt, a több mint 80 gyermeket játszóház, a 

Videoton FC focistáival és az SAPA FEHÉRVÁR AV19 

sztárjátékosaival való találkozás és gazdag, dietétikai 

szakértelemmel összeállított „kulináris” élvezetek is kényeztették. 

Az egész napos program csúcspontja az idén is a gyermekek 

fellépése volt. Annyian jelentkeztek, hogy egy részük már be sem 

fért a sokoldalú műsorba; ők elsőként fognak majd 

szerepelni a jövő évi rendezvényen. Hallottunk kitűnően 

előadott verseket, verses történeteket, énekeket, 

táncdalokat, hangszerszólókat (gitár, trombita, kürt), 

végignézhettük táncosok bemutatkozását, és 

megcsodálhattuk egy lenyűgöző színekben pompázó 

bohóc produkcióját. A vastapstól gyakran remegtek a terem falai!  

A rendezők sok-sok előkészítő munkája, a szereplő „művészek” csodálatos műsora 

és a szponzorok támogatása eredményeképpen felejthetetlen élményekkel térhettek 

haza a gyermekek Székesfehérvárról. Ráadásul, ahogy Dr. Karádi 

Zsuzsa főorvos fogalmazott, az égiek is velünk voltak, s az 

érkezőket (sokan különbuszokkal több száz kilométert utaztak) 

napsütéses idő fogadta (az országos havazás várt egy kicsit és 

csak másnap kezdődött). Számunkra, felnőttek számára is fontos 

volt ez a nap, a gyermekek sugárzó szeretete feltöltődést, lelki 

muníciót adott az egész évi munkánkhoz.  

 

A jövő évi hatodik országos gyermekdiabétesz napot a Gyulai Gondozó munkatársai 

rendezik majd. 

 

Dr. Soltész Gyula 

a Magyar Gyermekdiabétesz Szekció nevében 



A Magyar Diabetes Társaság képviselői különböző fórumokon már több ízben 

kezdeményezték a gyermekdiabétesz nap nemzetközivé tételét. Madácsy László 

professzornak a Nemzetközi Diabetes Szövetség európai régiós bizottsági tagjaként 

beterjesztett javaslatáról a Szövetség közgyűlése dönt majd. 

 

Lapzártakor érkezett a hír, hogy, a Székesfehérvári Gondozó munkatársai, a 

rendezvény szervezői a Magyar Gyermekdiabétesz Szekció 

vezetőségétől Elismerő Oklevelet kaptak. Gratulálunk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szervezők ezúton szeretnék megköszönni a 

székesfehérvári Vital Club Kerékpárház által 

felajánlott kerékpárt, melyet a kvízjáték első 

helyezettje, Gergő, Siklósról nyert meg. 

 
 
 

 


