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Régiós központjaink:
Szombathely

Benedek különleges vágya lett a „szerencsés” ezredik. „Aplasztikus 
anemiám volt. Ez egy vérképzési betegség, és így nyílt lehetô
ségem arra, hogy a Csodalámpa fényét felfedezhessem” – írta 
levelében a 10 éves budapesti Benedek, aki édesanyjá
val Budapesttôl Bécsig utazhatott a híres Orient Ex
presszen. A kisfiú az utazást egy fenségnek kijáró kiszolgálás 
közepette élhette át a múlt század eleji bútorokkal berendezett 
vasparipán.

Márkus Mónika  
kívánságkoordinátor
Budapest – Bécs, 2009.06.13.

Hat év alatt ezernél is több mosoly
2003 végén teljesítettük az elsô kívánságot, s azóta már 1000nél is több nagyon beteg gyerek arcára 
varázsoltunk mosolyt. Örömet, életre szóló élményt szeretnénk adni az életet veszélyeztetô – vese,  
májbeteg, daganatos, leukémiás és sok más hason lóan súlyos – betegségben szenvedô gyerekeknek 
– számuk 5000 körüli –, hogy legalább néhány órára vagy napra elfeledkezhessenek a kórházról, az 
orvosságokról és a kezelésekrôl. Így a valóra váltott álmok szerint korábban elérhetetlen helyekre 
juthattak el, talál kozhattak a számukra megközelíthetetlen hírességgel, azt tehették, amire 
még sohasem volt lehetôségük, s megkaphatták a régen áhított játékot, ajándékot.

Ön, kedves Olvasó, támogatóként, önkéntesként ugyanúgy részese ennek a sikernek, mint az a pici 
„törzsgárda”, amelynek tagjai hat évvel ezelôtt Csaba kívánságának teljesítésével parányi lángot gyúj
tottak.

A Csodalámpa Alapítvány valamennyi önkéntese és munkatársa nevében köszönjük megtisztelô figyel
mét, és reméljük, hogy a jövôben is mellettünk áll!

Patzauer Gábor alapító
és a Csodalámpa vezetôsége

2003… az elsô kívánság

…és azóta a többieké…

Csaba 3 éves ikrényi kisfiú szülei és orvosai szerint is igazi „autóbo
lond”. Megtudtuk, hogy titkos vágya egy igazi, kormányozható, 
pedálos autó. Így nem is akármilyen, hanem egy „igazi” Forma1 
versenyautót hajthatott elsô kívánságtulajdonosunk. 

Fodor Éva és Petri Sándor  
kívánságkoordinátorok

2003.11.30.

Mostanáig...
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A 9 éves szendrôládi Márió kedvenc sportolójával, 
Kovács Kokó Istvánnal kakaózhatott Debre
cenben, egy gyönyörû hotelben. A jó hangulatú 
beszélgetés közben nagyon sok érdekes dolgot 
megtudott a példaképérôl, akitôl egy dedikált 
bokszkesztyût is kapott. 
Palásti Ildikó és Szilágyi Krisztina 
kívánságkoordinátorok 

Debrecen, 2009.10.19.

Egy életre szóló élményt szerzett a 10 éves budapesti 
Péter, amikor megnézhette, hogyan készül a Sláger 

Rádió Bumeráng mûsora. De az igazi meglepetés 
akkor érte, amikor megengedték, hogy 1 órán ke
resztül élô adásban beszélgethessen kedvencei
vel, Bochkor Gáborral, Boros Lajossal, Voga 
Jánossal és természetesen a hallgatókkal is.
Felkai Márta
kívánságkoordinátor
Budapest, 2009.10.27.

Dániel (14 éves) Palotabozsokról indult a 
szekszárdi koncertre, hogy végre találkozhasson 
az Edda együttessel és vezetôjével, Pataky 
Attilával. A színpad mellôl, egészen közelrôl él
vezhette a zenét, majd a várva várt találkozón 
dedikált CDt és pólót is kapott az együttes tag
jaitól. Lelkesen tapsolt a családdal, és látszott 
rajta, hogy nagyon boldog.
Bezdánné Végh Tünde, Szabó László és Szabó Máté
kívánságkoordinátorok 
Szekszárd, 2009.08.17.

A 8 éves Patrícia Tiszavasváriból utazott családjával Bu
dapestre a Csodalámpa margitszigeti rendezvényére. Külön 
az ô kedvéért érkezett és énekelt sokak kedvence, LL Junior 
is, aki már szinte ismerôsként jött hozzánk, hiszen nagyon 
sok csodalámpás kisgyerek kérését teljesítette már. Bár az 
elején bátortalanul indult a színpadi szereplés, nem sok
kal késôbb már Patrícia együtt énekelt a hírességgel.
Jahoda László és Szerzô Zsófia
kívánságkoordinátorok

Budapest, 2009.09.19.

A 7 éves törékeny Virág nagymamával, nagypapával és a 
nôvérével él egy abonyi házban. Miközben tüdôdonorra 
várt, sikerült megszervezni, hogy imádott televíziós 
aerobikhölgyével, Rubint Rékával találkozhasson. 
Speciális mentôvel érkezett, már nagyon gyenge volt, s 
az oxigénpalack is korlátozta, mégis mindent beleadott, 
hogy együtt tornázhasson Rékával. Azóta sikerült a 
transzplantáció, és új tüdôvel végzi a napi edzéseket.
Kucsma Krisztina
kívánságkoordinátor
Szentendre, 2008.12.22.

Az 5 éves Bence nagyon szereti az Alma együttest, természe
tesen minden dalukat kívülrôl tudja. Maglódról azért utazott Bu
dapestre, hogy egy hajón találkozhasson az együttes tagjaival és 
vezetôjükkel, Buda Gáborral. Az öröm akkor lett igazán nagy, ami
kor Bence felmehetett a színpadra, és együtt énekelhetett a fiúkkal.  

Lángh Zsófia 
kívánságkoordinátor 

Budapest, 2009.06.28.

Szeretnék találkozni…
Nem mindennapi élményeket élhetnek át a Csodalámpát megkeresô gyerekek, akik 
kedvencükkel, híres mûvészekkel, sportolókkal ismerkedhetnek meg. Beszélgettek 
már Kertész Imre Nobel-díjas íróval, de találkoztak Talmácsi Gáborral, Görbicz Anitá-
val, Michael Schumacherrel, David Copperfielddel vagy Michael Flatleyvel is.
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Balázs még csak 10 éves, de biztosan tudja, rendôr szeretne lenni 
és vigyázni az emberek biztonságára. Betegsége miatt egyelôre 

még közösségbe sem nagyon mehet, így külön autóval szállí
tottuk Dunavarsányból a ráckevei kapitányságra. Ott ujjle
nyomatot vettek tôle, majd az elméletet konkrét gyakorlat 
követte, Balázs kezére bilincs került, és megnézhette, hova 
kerül az, aki valamilyen bûntényt követett el. Ezután beül
hetett egy vadonatúj rendôrautóba, mely szirénázva 
végighajtott Ráckeve utcáin, a városhatárig és vissza. A 
kis rendôrjelölt teljesen meg volt elégedve a produkcióval. 
Felkai Márta
kívánságkoordinátor
Ráckeve, 2009.05.08.

A 4 éves Soma Törökszentmiklóson él, a Pókembernél csak a 
repülôgépeket szereti jobban. A hangárban némelyik gép
madarat meg is simogatta, majd rámutatott egy csodaszép 
pirosra, ezzel szeretnék repülni! Miközben szeltük a levegôt 
Budapest fölött, Soma egyfolytában csacsogott, kérdezett, 
úgy tett, mint egy fôpilóta, kipirult arcocskájával várta az 
utasításokat, amelyeket aztán maradéktalanul, egy profi 
ügyességével és fegyelmezettségével hajtott végre. Hát 
igen..., így kell egy gépet vezetni!
Sípos Zsuzsanna
kívánságkoordinátor
Budaörs, 2009.04.28.

A 16 éves nemesvámosi Renátó a „Jóban Rosszban” televíziós so
rozat fôorvosát szerette volna megnézni egy forgatás közben. 

A stáb nagyon kedvesen fogadott bennünket, és megengedték, hogy 
egy egész délutánt tölthessünk el velük. Renátó kezet foghatott a 

sztárokkal, sétálhatott a díszletek között, és több jelenet felvétel
ét végignézhette, majd beszélgethetett kedvenc szereplôjével is. 

Gazdag Tibor színmûvésznek elmesélte, azért kedveli ôt, mert 
élethûen játssza ezt a szimpa
tikus, melegszívû orvost.
Felkai Márta
kívánságkoordinátor
Budapest, 2009.11.04.

A budapesti Ádám (13 éves), a miskolci Gergô (15 éves) 
és a szintén Miskolcon élô Krisztián (16 éves) kívánsága 
az volt, hogy eljussanak a Hungaroringre és élôben nézzék 
végig a Forma1 Magyar Nagydíjat. Ez a kívánságteljesítés 
minden évben egy próbakô a szervezôk életében, hiszen kiváló 
jegyek kellenek ahhoz, hogy a gyakran tolókocsis vagy éppen 
lélegeztetô gépes gyerekeket olyan helyre tudjuk vinni, ahol biz
tonságban vannak, és nagyon jól látják a versenyt. Ez most is 
sikerült, sôt még az is, hogy a futam elôtt a kis csapat megnézhette 
a kiállított csodaautókat.
Kiss Tímea és Kónya Szilárdné
kívánságkoordinátorok
Budapest, 2009.07.26.

A fôvárosban élô Dorottya (6 éves) arról álmodott, hogy egy
szer tündérruhában az „igazi” Mikulással osztogat ajándé
kot a gyerekeknek. Dorottya rettentô izgatottan, csillogó sze
mekkel várta, hogy a Fôvárosi Nagycirkusz porondján fellebbenjen 

a függöny. Apró lábacskáit az öreg télapó lépteihez igazítva 
elegánsan bevonult a színpadra, varázspálcáját megsuhintva 
elôkerült a zsákból a soksok szaloncukor, amit a kis tündér 
boldogan dobált a kezüket nyújtogató gyermekek felé. 
Sípos Zsuzsanna és Tomaj Ildikó
kívánságkoordinátorok
Budapest, 2008.12.04.

Márti (9 éves) Mosdósról,  János (11 éves) pedig Tiszadobról 
indult neki a hosszú útnak a Róma melletti delfináriumba, hogy 
egy izgalmas kalandban lehessen részük. A gyerekek szájtátva 
nézték a delfinek elôadását, csodálkoztak kedvenc állataik hi
hetetlen produkcióján. Amennyire lehetett, megközelítettük 
az állatokat, hogy ezzel is örök emléket szerezzünk. Este egy 
nagyon fáradt, ám annál boldogabb kis társaság jelentkezett 
beszállásra a reptéren: még szerencse, hogy a magunkkal ho
zott élményeket nem lehet súlyra mérni, mert biztos, hogy 
akkor rengeteget kellett volna túlsúlyra fizetnünk.

Dobó Gábor
kívánságkoordinátor

Torvaianica, 2009.10.10.

Szeretném megtenni…
A kórházban töltött idôt feledteti, és egyben segít a gyógyulásban, ha a gyerekek 
kipróbálhatnak olyan tevékenységeket, amelyekre korábban hiába vágytak. Így 
utaztak már sárkányrepülôn, hôlégballonon vagy éppen helikopteren, vezethettek 
mozdonyt, motorversenyzô mögé ülhettek fel, de volt, aki kommandós bevetésen 
vehetett részt.
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A 17 éves Nóri Szerencsen lakik, nagyon szereti a finn nyelvet, 
amit már évek óta tanul. Arra vágyott, bárcsak elutazhatna 
Helsinkibe egy pár napra. Mivel Nóri modell is egyben, a 
Finn Nagykövetséggel közösen egy jótékonysági divatbemu
tatót szerveztünk, ahol a szépségkirálynôverseny díjazottai 
mutatták be Benes Anita és a finn Tiia Vanhatapio ruhaköl
teményeit. Az est bevételébôl tudtuk Nóri útját biztosítani.  A 
városlátogatás mellett arra is jutott idô, hogy kedvenc finn 
együttesének koncertjére is eljusson.
Márkus Mónika és Patzauer Éva
kívánságkoordinátorok
Helsinki, 2009.07.04.

Ádám (17 éves) életében elôször ült repülôgépen, és Buda
pestrôl egybôl Madridba vitte az útja, ahol a kedvenc fo
cicsapata mérkôzését nézhette meg élôben. „Az elsô nap 
bejártuk az egész gyönyörû várost, másnap pedig a Real 
Madrid mérkôzését izgulhattam végig, amely csodálatos 
látvány volt, habár a blancók kikaptak 31re. Késôbb el
látogattunk a Santiago Bernabeu stadionba is, ahol Puskás 
Öcsirôl rengeteg képet találtunk, az összes eddig nyert kupát
és az arcképcsarnokot is megnéztük, majd láthattam közelrôl a 
VIP páholyt, a kispadot és az öltözôt is. Vendéglátóimtól sálat,
tollat és egy eredeti Real Madrid mezt is kaptam!”
Patzauer Éva és Teschler Mónika
kívánságkoordinátorok
Madrid, 2009.05.25.

Henriette (16 éves) Kecskemétrôl, Péter (18 éves) pedig Pécsrôl indult 
el Párizsba. Csodálatos érzés volt a Champs Elyséesn sétálni. Mindket

ten szerették volna látni a Louvre értékes mûveit, így a nap jó részét a 
képtárban töltöttük, majd pihenésként hajóra szálltunk a Szajnán és 

így kényelmesen végignéztük a várost. Különleges élmény volt más
nap feljutni az Eiffeltorony tetejére és onnan körbenézni, majd a 

vasszerkezetben lépcsôzni lefelé. A kirándulás befejezéséül Péter
rel felmásztunk a Diadalív tetejére, ahonnan elmondhatatlan 
kilátás nyílt a tizenkét 
sugárútra. 
Bakonyi Joli és  
Halmos Judit
kívánságkoordinátorok
Párizs, 2009.08.31.

Nagy kalandra indult Eurodisneybe Szabadkígyósról 
Kitti (8 éves), Szegedrôl Tomi (8 éves) és Ózdról Patrik 
(13 éves). Kitti kedvence a csónakos mesebirodalom volt, 
ahol több ország népviseletbe öltözött babái táncoltak és 
énekeltek. Tomi Némo kapitány víz alatti városát kedvelte 
a legjobban, ahol a hullámvasút összevissza forgott, lefel 
száguldozva. Patrik hôse Indiana Jones volt. Mivel ô volt a 
legidôsebb és a legbátrabb, vidáman mesélte, hogyan és hány
szor fordult át vele a kocsi. 
Újfalusi Ildikó
kívánságkoordinátor
Párizs, Eurodisney, 2009.04.25.

Martin (4 éves) Szegeden él, és szeretett volna egy kedves kis mesevi
lágban néhány napot eltölteni, így esett a választás az Alsópáhokon 
lévô gyermekbarát hotelre. A megérkezés után Martin szinte 
azonnal indult is a medencékhez, ahonnan nem is lehetett elhívni. 
Nagyon jól érezte magát, szinte mindig a csúszdán akart lecsúszni, 
majd pancsolni…és pancsolni. Nagy nehezen sikerült testvérével, 
Dorkával és „Boboország” képviselôjével, a víziló bébivel lencsevég
re kapni. Igen boldog 3 napot tölthetett itt el a családjával. 
Huszár Béláné 
kívánságkoordinátor

Alsópáhok, 2009.05.17.

„Nagy álmom vált valóra a Csodalámpa segítségével, hogy a világon 
egyedülálló „kis ékszerdoboz”t megnézhettem…” írta nekünk a 
15 éves verpeléti Anita, aki egy csodálatos utazás során jutha
tott el a híres Velencébe. „Lido szigetén szálltunk meg, ahon
nan másnap vízibusszal indultunk Velence felé. A partraszállás 
után a Szent Márk tér felé vettük az irányt, közben megnéztük 
a Sóhajok hídját, elsétáltunk a Dózse Palota mellett, megcso
dáltuk a Bazilikát. A Rialtóhídnál újra vaporettóra szálltunk 
és hajókázni indultunk. Velence szépsége teljesen magával 
ragadott minket.” 

Patzauer Éva és Tihanyi Sándor 
kívánságkoordinátorok
Velence, 2009.05.27.

Szeretnék eljutni…
Felhôtlen kikapcsolódást, a gyógyulásukhoz erôgyûjtést jelent a kisbetegek szá-
mára, amikor belföldi vagy külföldi nevezetességekhez juthatnak el, mint például 
Legolandbe, Dinoparkba, esetleg Harry Potter varázslóiskolájába. De utazhattak már 
többen tengerpartra vagy ellátogathattak rajzfilmstúdióba, csillagvizsgálóba, ami 
talán még az egészséges gyerekeknek sem mindig sikerül.
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Emese 4 éves, de korát meghazudtoló módon ügyesen bánik a hang
szerekkel, imád zenélni, így egy szintetizátort kért. Meghallotta ezt a 
Kakics család, ôk már tudták, milyen jó ajándékot kapni a Csodalámpá
tól, hiszen az ô nagylányuk így örülhetett nemrégiben egy laptopnak, 
de most azt szerették volna átélni, milyen jó dolog adni! Nekünk pe
dig nem volt más feladatunk, csak összehozni a két családot. Emese 
öröme határtalan volt. 

Bakonyi Joli és Jahoda Ágnes
kívánságkoordinátorok
Budapest, 2009.01.25.

Zsolt, egy kedves, 4 éves bátonyterenyei kisfiú új életet, 
új szívet kapott. Amikor az elsô kontrollra érkezett, a kívánsá
ga is teljesült, átvehette az áhított gyönyörû, nagyméretû, 
piros távirányítású autót. Megilletôdötten, de nagyon 
boldogan szorongatta már sajátjaként a „csodaautót”. 
Benkóczy Márta és Németh Eszter
kívánságkoordinátorok 
Budapest, 2009.07.27.

Volt nagy öröm a kékedi családban, amikor Márk (4 éves) 
kijöhetett a kórházi steril boxból, és otthon egy vadonatúj szép 
új szoba várta. Bár most a kisfiú egy ideig nem mehet közös
ségbe, ez Márkot egyelôre nem is izgatja, mivel kérése teljesült 
és egy álomszép kamionformájú ágyat kapott ajándék
ba. Most reggeltôl estig abban játszik, sôt, azóta egyedül al
szik a saját szobájában, az új ágyban.
Gecse Attila és Tatárné Csonka Zsuzsanna 
kívánságkoordinátorok 

Miskolc, 2009.06.22.

A Kecskeméten élô Szonja (15 éves) komoly kihívás elé 
állított bennünket, amikor a 2005ben elhunyt Kertész Er
zsébet írónô egy dedikált könyvét kérte, mivel példaké
pe aláírására nézve szeretne erôt és kitartást meríteni céljai 
eléréséhez. Sikerült egy fakszimile, aláírt kiadást szereznünk, 
majd megszerveztünk egy találkozót az Angliából éppen ha
zalátogató Sonja Fox asszonnyal, az írónô lányával és az itt 
élô fiával,  Bátki Mihály úrral.  A kellemes beszélgetés alatt 
az írónô lánya megígérte, ha talál otthon az édesanyjától egy 
„Sonjának” ajánlott könyvet, azt elküldi a mi Szonjánknak. 
Sipos Zsuzsanna
kívánságkoordinátor
Budapest, 2009.09.23.

A Kocson élô Dóri (17 éves) egy hastáncos ruhát kért tôlünk, mivel 
három éve komolyan tanulja ezt az izgalmas táncot. Egy keleti étte
rembe szerveztük meg a találkozót, ahol igazi kényelem, pompás éte
lek és italok fogyasztása közben láthattunk egy fergeteges elôadást a 
2008as hastáncos bajnoktól. Majd következett az igazi meglepetés, 
a gyönyörû bordó ruhaköltemény igazi hölgyet varázsolt az amúgy is 
szép lányból. Dóri több tánccal is meglepte nemcsak büszke családját, 

hanem az étterem kíváncsi személyzetét, méltóképpen felavatva az 
új szerzeményt.

Mocsonoky Andrea
kívánságkoordinátor

Budapest, 2009.05.11. 

Szeretném megkapni…
A gyerekek fantáziája határtalan, szinte mindenféle játék felkerült már a kívánságlis-
tára. A tárgyak többsége a tanulásban, illetve a kórházi kezelések alatt a kapcsolat-
tartásban segít nekik, mint például a számítógép, a laptop, a fényképezôgép, a DVD-
lejátszó vagy a mobiltelefon. A kisebb fiúk építôjátékra, dobfelszerelésre, a lányok  
babára vágynak, de kértek tôlünk már rockerbakancsot, akváriumot, hárfát, csocsót 
vagy éppen emeletes ágyat.

Ricsit (7 éves), amikor legkevésbé sem számított rá, a kezelés utá
ni héten Mélykútra hazaérve várta a kertjükben a kvad. Nagyon 
örült neki, és mindenkit megölelgetett örömében, de önzetlenül kis 
tesójának is átadta a játékot, aki szintén ment pár kört vele az 
udvaron. 
Lengyel Andrea és Tatár Ágnes
kívánságkoordinátorok
Mélykút, 2009.06.15.

Dórinak (10 éves) a transzplantációs mûtéte miatt nagyon sokáig 
egy teljesen steril szobában kell feküdnie. Szorgalmasan tanul a kór
házban is, hiszen jövôre Körmenden a saját osztálytársaival szeret
né folytatni az 5. osztályt. A laptopon keresztül könnyebbé válik a 
kapcsolattartás mind a barátokkal, mind pedig a családtagokkal, 
így a tanulásban is naprakész lehet. A meglepetés olyan jól sikerült, 
hogy Dóri szóhoz sem jutott. A „boxon kívüliek” mosolyogva tapsol
ták meg a meglepett kislányt. 

Orosházi Katalin és Pallag Erika
kívánságkoordinátorok
Budapest, 2009.04.16.


