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 » „Ez a kedvenc kendője, 
minden kemokezelésre 
felveszi, hiszen a varázse-
rőjű egyszarvú ott van vele 
és erősíti. Nem lehet és 
nem is szabad őt becsapni. 
Akkor tud igazán küzdeni, 
ha pontosan tud mindent” 
– mondta az anyuka.

Másfél millió dollárra lenne 
szüksége annak az Egyesült Ál-
lamokban élő ötéves szilágysá-
gi kislánynak, akit az amerikai 
orvosok május végén vér- és 
csontvelőrákkal diagnosztizál-
tak. Vass Lara megmentésére 
a teljes szilágycsehi közösség 
megmozdult: igaz, a szükséges 
összegből eddig csak 14 ezer 
dollárt sikerült gyűjteni, ami 
a szűk egy százalékot jelenti. 
Lara szülei azonban derűlátó-
ak, és nem adják fel. A kislány 
pedig amint családneve is 
sugallja, egy igazi vaslady – 
miniatűrben. Kitartóan küzd 
az életéért, miközben bátor-
ságával és elszántságával 
számos pillanatban ő tartja 
szüleiben a lelket.

 » SZUCHER ERVIN

L ara kedvenc színe a rózsa-
szín, mindene az egyszarvú 
és a kiskutyák. Hisz a tün-

dérekben, a húsvéti nyusziban 
és a Mikulást sütivel meg tejjel 
várja. Imádja a kirakóst, feste-
ni és alkotni is nagyon szeret. Jó 
testvér, nagyon szereti a nála két 
évvel nagyobb Mirácskát. Annak 
ellenére, hogy még csak öteszten-
dős, nagyon érett és okos kislány 
– néhány hónapja még ezekkel a 
szavakkal jellemezte a kis Larát 
édesanyja, Vass Melánia. Ma már 
sokkal többet tudunk az Amerikai 
Egyesült Államokban született, 
szilágycsehi gyökerekkel rendel-
kező lányról. Például azt, hogy 
bátor és türelmes, ráadásul igazi 
harcos. Ezek mind olyan pozitív 
vonások, melyek jobb lett volna, 
ha inkább nem derülnek ki. Leg-
alábbis nem most, és főként nem 
ilyen körülmények között.

A Valricóban élő erdélyi család 
épp a koronavírus-járvány lecsen-
gése utáni tanévkezdésre készült. 

Mira, a nagyobb kislány ősszel 
kezdte volna az első osztályt, a ki-
sebbik, Lara pedig előkészítő osz-
tályba került volna. Mindenki iz-
galommal várta az iskolakezdést, 
új kalandok, barátok, játszópajtá-
sok reményében. „Az életünk alig 
három nap alatt megváltozott, és 
fenekestől felfordult. Amikor azt 
hiszed, hogy minden a megfelelő 
kerékvágásban halad, végre fel-
lélegezhetsz, akkor történnie kell 
valaminek… Számunkra az iskola 
itthon kezdődik majd” – fogalma-
zott az édesanya.

Kegyetlen hírrel
köszöntött be a nyár
A Vass család kálváriája a nyár 
elején kezdődött. Amint a kislány 
megmentéséért létrehozott inter-
netes oldalán az anyuka meséli, 
az egész egy ártalmatlannak tűnő 
hőemelkedéssel indult. Május 
utolsó napjaiban Larát édesapja 
elvitte a háziorvoshoz, de az sem-
mi rendellenességet nem talált, 
vírusra gyanakodott. A hőemel-
kedés nem akart elmúlni, emel-
lett fáradékonyság és sápadtság is 
megjelent, így az apuka egy vasár-
napi napon ismét a háziorvoshoz 
rohant. Vérvétel után egyenesen a 
sürgősségi osztályra küldték, ahol 

laborvizsgálatot végeztek. Nem 
volt kérdés, máris beutalták őket 
a hematológiai osztályra. Másnap 
sor került a szükséges mintavéte-
lekre, valamint a kezelési terv ki-
dolgozására. A diagnózis: vér- és 
csontvelőrák, azaz fehérvérűség. 
Szaknyelven: akut lymphoblas-
tos leukémia vagy rövidítve B-cell 

ALL. Ez egy vérképzőrendszerből 
induló, rosszindulatú megbete-
gedés. A fehérvérsejtek éretlen, 
működésképtelen formái elsza-
porodnak, melyek fokozatosan 
kiszorítják a normális véralkotó 
sejteket a csontvelőben. Ennek 
következtében a vérben jelenlé-
vő egészséges sejtek fokozatosan 
eltűnnek, és átveszik helyüket a 
kóros sejtek, melyek kiszabadul-
va a csontvelőből a vérkeringésbe 
kerülnek ,és megjelennek a leuké-
mia első tünetei.

Lara ekkor nagyon rossz állapot-
ban volt, többszöri vérátömlesztés-
re és vérplazmára, antibiotikumra 
volt szüksége, közben folyamato-
san kapnia kellett a folyadékot, 
hogy elkerülje a dehidratációt. 
„Két nap alatt összevissza szurkál-
ták, de ő egyszer sem sírt, igazi kis 
hős. A mi hősünk! Egy panasz nem 
hagyta el a kis száját. Eddig is tud-
tuk, mennyire kemény és kitartó 
kislány, de itt szembesültem vele 
igazán, milyen erős valójában” – 
mutatott rá a Vass Melánia. Mint 
kifejtette, a legnehezebb talán az 
volt számukra, hogy szétszakadt 
a család. Ezek voltak életük első 
külön töltött éjszakái, mivel a Co-
vid–19 miatt csak férje, Tivadar 
lehetett bent a kislánnyal a kór-
házban. „Mirával itthon töltöttük 
azokat a napokat, amik örökkéva-
lóságnak tűntek. Tivadar könnyek 
között, elcsukló hangon mondta 
el nekem telefonon, hogy Lara na-
gyon beteg, vérrákos” – osztotta 
meg élete legnehezebb pillanatait 
a fi atal anyuka. Egy szülő számára 
egy ilyen hír felfoghatatlan és fel-
dolgozhatatlan. A világ megszűnt 
Melánia körül létezni. Mint mond-
ja, számtalan kérdés kavargott a 
fejében: hogy miért pont ő, aki 
soha senkinek nem ártott? Miért 
kell neki szenvedni, hiszen annyi-
ra kicsi még, törékeny és ártatlan. 
Olyan jószívű, hogy az utolsó szem 
cukorkát inkább az apjának vagy 
Mirának adja, és nem eszi meg.

A szülők megpróbálták elma-
gyarázni kislányuknak a betegség, 

illetve a kezelés lényegét, mindazt, 
amin keresztül kell mennie ahhoz, 
hogy meggyógyuljon. A kemoterá-
pia mellékhatásairól is beszéltek 
neki, könyvet olvastak, videókat 
néztek más hasonló gyerekekről, 
akik leukémiában szenvedtek. 
„Tudtuk, hogy a haja hullani kezd 
majd, és le kell vágni. Sajnos ez a 
kezeléssel jár, a hajszálak elvéko-
nyodnak és kihullanak. Az ő gyö-
nyörű hosszú haja is, amit imádott 
fésülgetni, hullani kezdett. Egyik 
nap ő hívta fel erre a fi gyelme-
met, és megkért, hogy vágjam le” 
– mesélte az édesanya. A szülők 
próbálják megértetni kicsinyük-
kel, hogy a haja idővel visszanő, 
és sokkal dúsabb, szebb lesz. Oly-
kor eszébe jut a fejdísze, ilyenkor 
kis kezével megérinti a helyét. A 
szülők ekkor előveszik az egyszar-
vú varázskendőt. „Ez a kedvenc 
kendője, minden kemokezelésre 
felveszi, hiszen a varázserőjű egy-
szarvú ott van vele és erősíti. Nem 
lehet és nem is szabad őt becsap-
ni. Akkor tud igazán küzdeni, ha 
pontosan tud mindent” – mondta 
az anyuka.

Élet-halál harc kezdődött
Az idegösszeomlás határára került 
Vass házaspár hamar ráeszmélt 
arra, hogy lányukat nem a siránko-
zás mentheti meg: egyetlen esély a 
harc, a betegség elleni élet-halál 
küzdelem. „Elkezdődött a harc, 
Lara harca, a mi harcunk, ami 
most még véget nem érőnek tűnik. 
Tudtuk, hogy ami ezután követke-
zik, az maga lesz a pokol és em-
berfeletti megpróbáltatásokon kell 
keresztülmennünk” – fogalmazott 
Vass Melánia. Hozzátette, nincs 
annál rosszabb, ha egy gyereket 
szenvedni látsz, főleg, ha a saját 
gyerekedről van szó. „Nem omol-
hattunk össze! Hiszen szüksége 
van ránk jobban, mint bármikor, 
neki és Mirának is. A legfontosabb 
cél, hogy minden szükséges keze-
lést megkapjon és meggyógyuljon. 
Csak ez lebeghet a szemünk előtt!” 
– vallja az édesanya. A folyamatos 
vérvétel, a kemoterápia, valamint 
más gyógyszeres kezelések együt-
tes alkalmazási célja az, hogy 
megszüntessék a vérben, valamint 
csontvelőben lévő rákos sejteket, 
és további szaporodásukat meg-
gátolják. A szteroidos kúrától Lara 
izmai elsorvadtak, lába, karja tel-
jesen elvékonyult. A kislány már 
nem bír lábra állni. A szülők ölben 
viszik a mosdóba, így sétáltatják 
a házban. „Lara így sem hagyja 
el magát, kúszva elmászik a mat-
racról az asztalig, hogy kirakóst 
játszhasson az apjával vagy ve-
lem. Olyankor, ha ez megtörténik, 
jó napunk van. Szeretem az ilyen 
napokat!” – osztja meg apró kis 
örömét Lara anyukája.

A szilágycsehi közösség
adománygyűjtése
Már a hír hallatára megmozdult 
szilágycsehi közösség. Akadt, aki 
a közösségi oldalakon megadott 
bankszámlára utalt pénzt, volt, 
aki a történetet osztotta meg, és 
segítségre ösztönözte ismerőseit. 

A kis Lara bebizonyította: bátor és türelmes, ráadásul igazi harcos

Lara nagyon szereti a nála két évvel nagyobb Mirát, általában az utolsó szem cukorkát is nekiadja

A RÁKBAN SZENVEDŐ ÖTÉVES KISLÁNY SZÜLEI HISZNEK AZ ORVOSOK SZAKÉRTELMÉBEN, AZ EMBEREK ÖNZETLEN JÓAKARATÁBAN

Szilágycsehi összefogás Lara életéért
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