
 

Juhász Ágnes 

A szeretet ereje! 
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Előszó 

Nagyjából három évvel ezelőtt, egy családi vacso-
ra után elkezdtünk beszélgetni a születésemről. 
Mindent elmeséltek a szüleim; hogyan maradtam 
életben, és azt is, hogyan lettem koraszülött, mi-
kor kerültem haza a kórházból. Beszélgetés vé-
gén édesapám azt mondta: „Te írhatnál egyszer 
egy könyvet, annyi minden történt veled kisko-
rodtól fogva, egészen 27 éves korodig. Biztosan 
szépre sikerülne, ha megírnád.” 

Egészen 2017 szeptemberéig nem foglalkozta-
tott az a gondolat, amit korábban édesapám 
mondott. Aztán 2017 decemberében az Esély 
című tv-műsorban, ahol fogyatékkal élők min-
dennapjait, élettörténetét mutatták be, abban 
láttam, hogy nagyon sok mozgássérült foglalkozik 
írással különböző témákban. Van olyan, aki re-
gényt ír, van, aki meséket. Mindenki azt írja le, 
ami a lelkéből fakad. Ezután 2017 januárjában 
leültem a számítógépem elé és felerősödött ben-
nem a gondolat, én is írok egy könyvet. A témája 
önéletrajzi regény. A szeretet ereje… Legesleg-
először ez a három szó jutott eszembe, amint 
elkezdtem megírni könyvem első sorait. Ez ölelt 
körbe életem első pillanatától fogva, ezért is lett 
ez a címe. Ez az, ami az én lelkemből fakad! 
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Hálás vagyok, és köszönöm Istennek az életet, 
és a szerető családomat, a barátaimat, hitemet és 
mindent, amim van. 

Szerető szüleimnek köszönöm, hogy mindig 
segítenek a mindennapokban, és számíthatok 
rájuk mindig mindenben! Szeretnék köszönetet 
mondani Ferger Annamáriának, aki a helyesírás 
javítását vállalta el. 

Azért írtam meg ezt a könyvet, hogy lássák az 
emberek, így is lehet boldogan élni, mozgássé-
rültként, hogy egy kicsit belelássanak, miben kü-
lönbözik egy ilyen élet a megszokott, mindennapi 
élettől, kisgyermekként egészen kamaszkoron át 
a felnőtté válásig. 

Tele nehézségekkel, fájdalmakkal, szeretettel, 
örömmel, élményekkel, vágyakkal, barátokkal. 
Végezetül, de nem utolsó sorban minden kedves 
olvasónak azt kívánom, hogy nyújtson az olvasás 
egy maradandó élményt. Hogy mi a tanulsága? 
Erre a kérdésre mindenkinek saját maga kell, 
hogy megtalálja rá a választ. 

Szerző: Juhász Ágnes 
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1. fejezet 
Születésemtől 

a szigetszentmiklósi konduktív 
óvodáig 

Juhász Ágnes vagyok 1991. április 30.-án szület-
tem 6 hónap 2 hétre császármetszéssel. Egy hó-
napos koromban agyvérzést kaptam, melynek 
következtében az agyamban mozgási, idegköz-
pontja sérült, ennek következtében lettem moz-
gássérült. 

A családom minden tagja nagyon örült, amikor 
megszülettem, azonban azt a hírt, hogy koraszü-
lött lettem, nagyon nehéz volt feldolgozniuk. 
Édesanyám öt hónapig bent feküdt a kórházban. 

Édesapám a mindennapos kórházi látogatás és 
a munkája mellett vigyázott két bátyámra és elvé-
gezte az otthon a háztartást. 

Táplálásom szondán keresztül történt, inkubá-
torban, 85 dk és 33 cm voltam, kevés ml-t cumis-
üvegből tudtam enni, ezért édesanyám otthon 
mindig lefejt tejet, amit két bátyám, Feco és Gá-
bor minden nap tömegközlekedéssel hoztak be a 
kórházba. A nővérek azt etették meg velem. Elő-
ször 1 ml-t, utána kettőt, majd 3ml-t, és így to-
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