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Jótékony 
maraton

Szomorú szemű kisgyerekek ácsorogtak a kerítésnél, láttukra mindig 
összeszorult Andrea szíve. Nagyon hamar megfogalmazta magában, 

hogy segíteni akar nekik, de hogy ennek a segítségnek épp az életében 
oly fontos szerepet játszó futás lesz az eszköze, az csak tavaly tavasszal, 

egy véletlen esés után jutott eszébe. F. Nagy ágNes írása
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„A jóságot a süket 
ember is meghallja, 
a vak is meglátja.”
(Mark Twain)

Andrea sikeres üzletasszony. Szerencsés és bol dog 
embernek vallja magát, hiszen nem csak a munká
jában, a magánéletében is elégedett. A férjét a mun
kája során ismerte meg, évekig fejfej mellett, szin
te versenytársként haladtak felfelé az üzleti rang
létrán. Egymás iránti tiszteletükből szerelem szövő
dött, és most már több mint 10 éve együtt élik át 
a hétköznapok próbatételeit és örömeit. Van egy 
szép kislányuk, és Andreát ma az üzleti élet mellett 
új feladatok inspirálják. Létrehozta a Csemete 
Alapítványt, így a legtöbb idejét azzal tölti, hogy 
intézetben élő kisgyerekek életén javítson.

LátogAtáS Az otthoNbAN
Egy szürke, borongós napon találkozom Andreával 
a Szabadsághegyi gyermekotthon bejárata előtt. 
Együtt lépünk az egykori villaépületegyüttest kör
be fogó kertbe, és rövid séta után eljutunk ahhoz 
az épülethez, melyben az intézmény főigazgatója, 
dr. Forrai Mária vár ránk. 
Andreát mindenki mint jó ismerőst fogadja, látszik, 
hogy gyakori vendég a házban. Mivel éppen alvás
idő van, kényelmesen tudunk beszélgetni, a gye re
kek felébredéséig kifaggathatom Máriát az intézet 
működéséről. 
Itt a hegyen négy különálló épületben, önálló egy
ség ként működnek a gyerekeket ellátó otthonok, 
egy közülük egészségügyi gyerekotthon, ahol ér
telmi, testi fogyatékos kisgyerekeket gondoznak. 
A három csecsemőotthoni épületben átlagosan 
harmincharminc kisgyerek él, születéstől három
éves korig. ha idősebb kisgyereket látunk, az itt 
ma radt a húgával vagy öccsével. 
Ezek a gyerekek átmeneti jelleggel tartózkodnak 
az intézetben, leginkább otthoni krízishelyze tek, 
rossz anyagi körülmények, a szülők ellehetetlenült 
viszonyai miatt kerültek gondozásba. A gyermek
otthon fő cél ja, hogy a gyerekek minél előbb vissza
kerülhes senek igazi ott honukba. A legtöbb szülő is 
ugyanezt reméli és ezen fáradozik a tőle telhető leg
nagyobb erővel. ha a családba való visszahelyezés 
a távoli jövőbe csúszik – ilyesmi sajnos előfordul –, 
akkor ma már a nevelőszülői ellátást preferálja az 
ál lam. A leg súlyo sabb esetekben, amikor például 
a szü lők fél évig rá se néznek a kisgyerekükre, fel
me rül az örök be adás lehetősége. 
A lé nyeg az, hogy a kisgyerek az otthonban való 
el helyezésnél jobb helyzetbe kerüljön, akár úgy, 
hogy hazamegy a saját családjához, akár úgy, 

hogy családi kereteket nyújtó nevelőszülőkhöz ke
rül, akár úgy, hogy örök befogadó szülőkre talál. 
A jogi procedúra alatt az otthonban maradnak 
a gyerekek. A fej lő dési rendellenességgel küszködő 
kicsik itt folyamatos gyógy pedagógiai fejlesztésben 
részesülnek. 
A legtöbb nehéz sorsú szülő azonban rendszeresen 
látogatja kicsinyét, van olyan mama, aki naponta 
be jár szoptatni. Az otthon dolgozói mindent meg
tesznek, hogy fennmaradjon az állandó gyerek
szülő kontaktus, külön szobákat alakítottak ki, 
ahol a mama, papa, kisgyerek mások szeme elől el
vonulva, nyugodtan eltölthet egykét meghitt órát. 
A szülők szabad mozgása természetesen igazodik 
a házirendhez, melyet az otthon és legfőképpen 
a gyerekek életkori sajátosságai diktálnak. 

RáCSoS ágy éS pLüSSMACI
beszélgetésünkhöz ekkor csatlakozik Natasa, a cse
cse mő otthon egyik doktor nénije, vele együtt in
dulunk, hogy benézzünk a gyerekek szobájába. 
Az első teremben egy év körüli babák álldogálnak 
a rácsos ágyakban – a falak mentén 78 kiságy so ra
kozik, egyikbenmásikban még alszik a lakó. A picik 
kitárt szemmel néznek ránk, van, aki elpityergi ma
gát, de inkább hallgatnak. A bejárati ajtó mellett 
már ott várnak a cumisüvegek – alvás után jön az 
uzson na.
A nagyobbacskák is éppen ébredeznek a termüket 
ugyanúgy keretező rácsos ágyakban, sőt, egy ér
dek lődő arcú, pöttöm fiúcska már az ágya előtt áll, 
és kíváncsian néz az ismeretlen felnőttekre. Nem 
könnyű kibírni sírás nélkül, az ember legszíve sebben 
minden gyereket magához ölelne, megsi mogat na. 
A legnehezebb a kétévesekkel, akik ép pen a kis
asztalhoz ülnek, és várják a délutáni me nüt. Velük 
már lehetne kontaktust teremteni, de nem sza bad. 
Andrea figyelmeztet, hogy ne szóljak hozzá juk, 
mert nagyon rosszul érinti őket, ha vala kivel alkal
milag összebarátkoznak, aztán a kap csolatnak nem  
lesz folytatása. A termekben egyéb ként sok a játék, 
a plüssállat, a gyerekek szép ruhácskákban van
nak – megállapítjuk, hogy szeren csére ilyes miben 
nem szenved hiányt az otthon. Ahogy hú zom 
a csiz mámat és lépek ki az ajtón, az egyik kis lány 
integetni kezd. Ki bírná megállni, hogy ne inte
gessen vissza?!
bár Andrea szinte napi vendég az otthonban, látom 
rajta, őt is újra megérinti az itt élő kisgyerekek sor
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sa. De nincs idő meghatódni, mert odaszól az egyik 
gondozónő, hogy köszönik a gyönyörű karácsony
fát. Andrea jóvoltából karácsonykor több élő 
fenyőfa is díszítette az épületet – ilyen még nem 
volt, a kicsik csodájára jártak.
„Nagyon szeretnénk egy speciálisan felszerelt mini
buszt venni, erre gyűjt most az alapítvány – mondja 
Andrea. – Sok pénz összejött már, de még mindig 
van híja, hiszen olyan járműre vágyunk, amelyben 
a fo gyatékos gyerekeket is kényelmesen lehet szállí
tani. tudod, arra törekszem, hogy ezek a gyerekek 
a lehető legtöbb lehetőséget megkapják, és ők is 
ugyanolyan izgalmas és szép élményekhez jussanak, 
mint az átlagos gyerekek. tulajdonképpen ebből 
a cél ból jött létre a Csemete Alapítvány.”

A FALu VégétőL NEw yoRKIg
Elbúcsúzva a főigazgató asszonytól, a doktornőtől 
és a gondozóktól, kifelé a kert ben tovább kérdez
getem Andreát. A közelben lakik, nap mint nap 
látta a gyerekeket, de hogy jön ide a futás, és főleg 
hogy lett belőle Csemete Alapítvány?
A közeli cukrászda kávéja mellett Andrea már 
magá ról mesél: „Egy kis faluban születtem, gyerek
koromtól atletizáltam, futottam. Nagyon szerettem 
futni, ellentétben azokkal az osztálytársaimmal, akik 
a sarkon túl, eltűnve a tanár szeme elől, el bliccelték 
a köröket. én élveztem a távolságot, mindig szí
ve sen próbára tettem magam. Diák koromban 
több versenyen is részt vettem, de egy országos 
gát futás döntőn akkorát estem, hogy nemcsak 
a győzelemről, de a továbbfutásról is le kellett 
mon danom. A futás iránti szenvedélyem ennek 
ellenére felnőttkoromban is megmaradt, és akkor 
is rendszeresen edzettem, amikor már dolgoztam. 
persze nem olyan tervszerűen és tudatosan, ahogy 
manapság...
Mázlim van, hogy itt lakunk, imádok az erdőben 
futni, sokáig vittem magammal a kutyánkat is. tavaly 
tavasszal egyszer egyedül futottam, és hirtelen 
meg láttam egy elkóborolt kutyát, pont olyat, mint 

a miénk. Meglepődve nézegettem, méregettem. 
és rám tört ugyanaz a dekoncentráltság, zavaro
dottság, majd jött a hatalmas esés – pont azokon 
a test részeimen sérültem meg, mint diákkoromban. 
Az esés pillanatában megszületett bennem egy 
gondolat: kellene valami igazán nagyot tennem. 
Lefutni a New york Maratont!” 

„báRhoVA ELFutoK SEgítSégéRt”
„A világon már mindenhol elfogadott, hogy futással 
támogatnak egy alapítványt –  itthon azonban még 
nem nagyon hallottak erről. A maratonfutás költ
ségeit (utazás, szállás, nevezés) saját magam állom, 
részemről ez egy figyelemfelhívás az otthonban élő 
gyerekek életkörülményeinek javítására.
Aki fut, az érti, mi ez a vágy, kihívás, vonz erő, lel
kesedés. Innen szinte már minden menetrendszerű
en zajlott: edzéstervet írtam, nekiláttam szponzo
rokat keresni és létre hoztam a Csemete Alapít
ványt. A maratonra kapott összeget teljes egészé
ben a gyerekotthonban élő kisgyerekek életkörül
ményeinek javítására fogjuk fordítani. Erre gyűjtök 
azóta is.” 
Mosolyogva meséli, hogyan mentek el a férjével 
a fő városi önkormányzathoz, hogyan nyomozták 
ki a szomszédságukban lévő gyerekotthon vezető
jének, Máriának a nevét és elérhetőségét, és mi lyen 
meglepetést szereztek, amikor beállítottak és elő
adták ötletüket: az alapítványt.
hivatalosan tavaly szeptemberben alakult meg a 
Cse mete Alapítvány, és az első nagyszabású ado
mány gyűjtő tevékenységből – a New york City 
Maratonból, melyet Andrea novemberben le
futott – 5 millió forint jött össze. Ebből még nem 
lehet speciálisan felszerelt buszt venni, de talán 
nyá ron már azzal mehetnek kirándulni a gyerekek. 
Andrea közben újabb maratonra készül: a londonira. 
Futni mindennap fut, ezt csinálná maraton nélkül 
is, mert ahogy mondja, futni jó.
„Futás közben kitisztulnak és elrendeződnek a gon
dolatok, rájössz, mi a fontos, mi nem. ha egykét 
órás futás alatt nem találsz megoldást egy problé
mádra, azt nem kell megoldani. Mert az igazából 
nem is probléma.”
Könyvet ír a maratoni futásra való felkészülésről, 
mert szeretné megosztani másokkal is életének ezt 
a meghatározó élményét. De a napjainak nagy ré
szét az alapítványi munka, a kapcsolatápolás, újabb 
szponzorok felkutatása és megnyerése teszi ki. ı

„FuTás közben kiTiszTulnak és 
elrendeződnek a gondolaTok, 

rájössz, Mi a FonTos, Mi neM.”

hA SEgítENI SzEREtNéL:
seedling Trust – csemete 

alapítvány
www.csemetealapitvany.org 
vagy www.seedlingtrust.org


