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H I R D E T É S

 » „Sajnos még hosszú 
és rögös út áll előttünk. Az 
elkövetkező időszak nem-
csak pszichikailag tesz 
minket próbára, hanem 
anyagilag is” – vázolta a 
szomorkás jövőképet Vass 
Melánia.

„Az emberek nagyon empatiku-
sak, s egyre inkább érezni bennük 
a tenni és segíteni akarást, a támo-
gatást, a biztatást” – mesélte Angi 
Orsolya, aki néhány hónappal ko-
rábban egy másik Facebook-licit-
csoporton keresztül ismerkedett 
meg az e fajta közösségmegmoz-
gató adománygyűjtési módszerrel. 
Amint értesült Vassék drámájáról, 
a szintén kétgyermekes, külföldön 
élő szilágycsehi anyukának nem 
volt kérdéses, hogy mielőbb lépni 
kell. Mint mondta, rengeteg kér-
dés, vívódás, töprengés előzte meg 
a közösségi csoport alakulását. 
„Tudtam, hogy nem lesz egysze-
rű ekkora összeget összegyűjteni, 
napokig tépelődtem az óriási fele-
lősségen. De egy gyermek mellett 
sem lehet elmenni, ha ráadásul 
ismerőseid gyermekéről van szó, 
az még inkább megérint. Minél 
többet gondolkodtam, annál 
egyértelműbbé vált számomra, 
hogy segíteni kell” – tette hozzá a 
fi atal nő, aki tisztában volt azzal, 
hogy egy hétköznapi családnak, 
éljen az bárhol is a világon, kép-
telenség másfél millió dollárt elő-
teremteni. Sok kicsi sokra megy 
alapon azonban belevágtak. Úgy 
érzi, akármennyi pénz gyűl össze, 
az mind segítséget jelent. Minden 
pénzmag közelebb juttatja Larát a 
kezelésekhez, esélyt kínál a gyó-
gyulásra és a túlélésre. A helyi 
közösségnek eddig 14 ezer dollárt 
sikerült összegyűjtenie, ez a szük-
séges összeg szűk egy százaléka.

Az adománygyűjtésbe és ennek 
népszerűsítésébe Portik László is 
bekapcsolódott, aki tíz évvel ez-
előtt tudta meg, mit jelent, amikor 
egy teljes közösség felsorakozik 
egy humanitárius ügy mögé. Az 

akkor mindössze 12 esztendős, 
súlyos szívproblémával küzdő fi át 
a szilágycsehiek összefogásának 
köszönhetően műthették meg Né-

metországban. Loránd azóta is jó 
egészségesnek örvend, és sem ő, 
sem szülei nem felejtették el, hogy 
életét az orvostudomány és a helyi 
közösség mentette meg. „A helyi 
magyar közösség akkor is meg-
mutatta erejét, most is igyekszik 
mindent megtenni annak érdeké-
ben, hogy a kis Larát megment-
se. A kisgyerekes anyukák által 
a Facebookon létrehozott Együtt 
Laráért Új Jótékonysági Licitcso-
portnak közel kilencszáz tagja 
van, akik különböző tárgyakat 
ajánlanak fel eladásra, a befolyt 
összeget pedig Lara számlájára 
utalják” – magyarázta a család-
apa. Az árverezéseken a gyerek-
játékoktól a szilágysági borig, a 
ruhaneműktől a festményekig 
sok mindent felajánlottak a részt-
vevők. Az egyik helyi cukrászda 
hetente egy fi nom tortát bocsát ár-
verezésre, amelyre bőkezűen lici-

tálnak a közösségi csoport tagjai. 
Egy másik szilágycsehi üzlettulaj-
donos a havi jövedelmének egy 
töredékét ígérte Lara szüleinek, 
egy 75 éves néni pedig azért tért 
be a város régiségboltjába, hogy 

olyasvalamit vásároljon, amit a 
közösségi oldalon árverezhet. 
A licit szabálya pofonegyszerű: a 
felajánlásnak tartalmaznia kell 
az induló árverezés időpontját és 
az aukció végét, esetleges licit-

lépcsőt. A nyertesnek három nap 
áll rendelkezésére, hogy igazolja 
a befi zetést, ellenkező esetben a 
sorban következő legmagasabb 
licit nyertesét illeti a felajánlás. Az 
átadás vagy postázás feltétele a 
banki bizonylat bemutatása.

Kesergés helyett
pozitív gondolkodás
„Nem sírtam, Anya! Nem fájt, ami-
kor megszúrta a hátamat a dok-
tor bácsi” – ezekkel a szavakkal 
szokott mosolyt csalni édesanyja 
arcára a kezelésről hazatérő Lara. 
Ilyenkor Melánia is úgy érzi, hogy 
lányát a Fennvaló elképesztő erő-
vel áldotta meg, olyannal, amely-
lyel felnőtteket megszégyenítő 
módon tudja viselni a betegségét. 
A család most éppen a csont- és 
gerincvelőminták eredményeire 
vár. Vassék tudják, hogy ha ne-
gatív lesz a csontvelőminta, azaz 
sikerült teljes mértékben elpusz-
títani a leukémiás sejteket, akkor 
egy következő kezelési fázisba 
lépnek: hároméves kemoterápiás 
kezelés következne. Ezt tízeszten-
dős orvosi megfi gyelés követné. 
Mindez abban az esetben, ha a ke-
moterápiás kezelésekre jól reagál 
a szervezet. „Mindig próbálunk 
pozitívan gondolkodni és remény-
kedni a legjobbakban, de reálisan 
kell látnunk a dolgokat. Sajnos, ha 
a rákos sejtek nem szűnnek meg 
létezni, csak lelassulnak, gerinc-
velő-transzplantációra lehet szük-
ség. Ez viszont csak megfelelő do-
nor segítségével lehetséges. Más 
típusú terápiákra is szükség lehet. 
Sajnos még hosszú és rögös út áll 
előttünk. Az elkövetkező időszak 
nemcsak pszichikailag tesz min-
ket próbára, hanem anyagilag is” 
– vázolta a szomorkás jövőképet 
Vass Melánia.

A kezelések, kórházi szolgál-
tatások árát csak részben fi nan-
szírozza a biztosító, önerőből 
képtelenség megfi zetni. A külön-
leges terápiákat egyáltalán nem 
támogatja az amerikai állam. A 
szülők – akik egyébként restellik a 
közvetlen segítségkérést – bíznak 
abban, hogy összefogással sikerül 
összegyűjteniük Lara kezelésére a 
szükséges összeget. Hisznek az or-
vosok és nővérek szakértelmében, 
a barátok, ismerősök, ismeretle-
nek önzetlen jóakaratában és se-
gítségében. És nem utolsósorban 
abban, hogy a Jóisten onnan fent-
ről vigyáz Larára. Jelszavuk: soha, 
de soha nem feladni!

A szülők bíznak abban, hogy összefogással sikerül összegyűjteniük a Lara kezeléséhez szükséges összeget

Három ország három bankjába lehet utalni

Az adományokat három ország három különböző bankjában fogad-
ják. Erdélyből a Román Kereskedelmi Bank (BCR) számlájára lehet 
utalni, Magyarországról az OTP Bankba, az Egyesült Államokba az 
USA Suncoast Credit Unionba.
Számlaszámok: Románia: RO04 RNCB 0215 0060 1409 0002 (lej), 
RO79 RNCB 0215 0060 1409 0010 (euró); benefi ciar: Vancza Ioan 
(bunic), ref.: Donaţie pentru Lara.
Magyarország: 11773061-00470386-00000000 (forint), IBAN-kód: 
HU39 1177 3061 0047 0386 0000 0000, SWIFT-kód: OTPVHUHB; 
tulajdonos: Vass Melánia, ref.: Adomány Lara.
Amerikai Egyesült Államok: account: 10050006469346, routing: 
263182817; acc. holder: Tivadar Vass, ref.: Donation for Lara.
Ugyanakkor GoFundMe-n és PayPalon keresztül is lehet utalni
bárhonnan. PayPal: paypal.me/TivadarVass, GoFundMe:
www.gofundme.com/f/please-help-our-little-lara-beat-cancer




