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Családi hétvége

Kérjük, támogassa adója 1%-val
a szervátültetett és szervátültetésre váró gyerekek

nyári rehabilitációs táborát!

Köszönjük segítségét!

TRANSZPLANTÁCIÓS ALAPÍTVÁNY 
A MEGÚJÍTOTT ÉLETEKÉRT

Adószám: 19667063-1-43

„MI IS NYARALUNK!”
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gyermekekért!
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Jön a tavasz! Elbúcsúztattuk a telet Tengeli-
cen, vidám jelmezekbe bújva örültünk a szikrázó 
napsütésnek, a találkozásnak.

Melegebbek már a nappalok, bár idén a tél 
sem volt igazán hideg. Megkezdődött a fák met-
szése, összekotorjuk a faleveleket a kertben, gyö-
nyörködünk a nyíló hóvirágban.  

Készülünk a Húsvétra.
Kicsit korábban, mint tavaly, de már egyre kö-

zelebb a kikelet, az újjászületés ünnepe. Nekem, 
akinek közel negyedszázada megadatott az újra-
kezdés lehetősége az egyik legfontosabb ünnep ez. 

Lerázzuk magunkról a mindenkit megviselő 
tél zsibbasztó fáradtságát, s a napsütésben újult 
erővel kezdünk munkába. Feladat van bőven.

Jubileumhoz érkeztünk az idén, 25 éves lesz 
Alapítványunk.

Már kezdjük szervezni a balatoni tábort, hogy 
„csudamadárkáink” újra együtt töltsenek el egy 
vidám hetet. Majd nyáron.

Most meg jöjjön már az a Tavasz! 

Schneider Julcsi
kurátor
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Trapi történet

Márk 2000. 01. 20-án született, 
és mint majdnem minden újszü-
lött, ő is besárgult, ezért kék fény 
alatt volt tíz napig. Hazamentünk, 
minden rendben volt, a kórházi 
zárójelentésen is minden jót írtak. 
Teltek a napok, hetek, majd három 
hónaposan azt vettem észre, valami 
nincs rendjén. Keveset evett, a hasa 
viszont akkora volt, mintha egy 
dinnyét nyelt volna le. A körzeti 
orvosunk elküldött ultrahangra, 
de mielőtt behívtak volna minket, 
a vizsgálóban kötöttünk ki. Az or-
vosok meglátták és közölték, hogy 
a gyermeket fel kell venni az osz-
tályra. Nem hittem a fülemnek, 
csak álltam, mindenre képtelenül. 
Felvitték az osztályra, megvizs-
gálták, közölték, hogy kétoldali 
heresérve van, meg kell műteni, de 
közben az ultrahangvizsgálat ki-
mutatta, hogy policisztás vese- és 
májbetegsége van. Azt sem tud-
tam, mi fán terem ez a betegség. 
Voltunk szcintigráfián, kiderült, 
hogy mindkét oldali vesén és a má-
jon apró ciszták vannak. Közölték: 
új vese és máj kell. De előbb a he-
resérvet kell megműteni. Idegesen, 
izgatottan vártam, majd kitolták a 
műtőből, és közölték, az intenzív 

osztályra kell vinni. Kiderült, hogy 
a műtőben 200 volt a vérnyomása. 
Egyáltalán csoda, hogy felhozták, 
melegítős ágyba tették. Csövek 
mindenhol, a gépek sípoltak. A 
vérnyomását próbálták levinni, si-
kertelenül. 

Csak néztük a monitort és 170-
175 alá nem ment. A levegőt is 
nehezen vette, majd már felnőtt 
dózisban kapta a vérnyomáscsök-
kentőt, de nem segített, ekkor kö-
zölték, pár nap és átszállítják az 
I. számú gyerekklinikára. A rossz 
vese és máj okozza ezeket a tüne-
teket. Tudtam, 3 hónapos gyermek 
nem kaphat felnőtt vesét, még ak-
kor sem, ha donornak jó lettem 
volna. Megfordult a fejemben, 
hogy az akkor 30 hónapos lányom 
fél veséjével nem lehetne-e Márkot 
megmenteni. Erre a felvetésre az 
intenzív osztály főorvos asszonya 
azt mondta, mit képzelek, nem 
rendelkezhetek a lányom veséjé-
vel, és különben is minek hoztam 
ezt a gyereket haza a kórházból.  

Én türelmes és nyugodt ember 
vagyok, de abban a pillanatban a 
kórház ablakán kihajítottam volna 
ezt az orvost, de mosolyogtam, és 
próbáltam megoldást keresni. Pár 
nap múlva átszállítottak minket az 
I. számú Gyerekklinikára, amely 
immár 16 éve második otthonunk

Márk története
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Trapi történet

Először a csecsemőosztályon 
gondozták Márkot. Hálás köszö-
net Mátyus doktor úrnak, aki hitt 
bennem és Márkban. Aztán, ahogy 
nőtt, átkerültünk a veseosztályra 
Sallay doktor úrhoz és az ő kezei 
között folytattuk a harcot.  2006. 
október 1-jén felkerültünk a váró-
listára 500-as kreatinin értékkel, 
dialízisre nem volt szüksége. Majd 
2006. december 1-jén riadót 
kaptunk a Transzplantációs 
Klinikáról. Délután 17 órakor 
került műtőbe, és 23:30-kor 
az új csodavesével tolták az 
intenzív osztályra. Hamar le-
kerültünk a veseosztályra, de 
a sok sírástól zengett tőlünk az 
osztály. Tíz nap múlva már ott-
hon voltunk. Nehezen viselte a 
vizsgálatokat, és még hozzá 
sem ért az orvos, ő már ordí-
tott. A felépülésének semmi 
akadálya nem volt, a vesét gyö-
nyörűen befogadta a szervezete 
és így újult erővel indult az első 
osztálynak szeptembertől. Élte 
a rosszcsont gyerekek életét, 
és úszni jártunk. Teltek-múl-
tak az évek és 2011. november 
8-án felkerült a máj várólistá-
ra is. Vártunk, vártunk, majd 
2013. február 1-jén ismét meg-
szólalt a telefon, van donor. 
Pakoltunk, mentünk, meglett 
az ágy, és éjféltől nem ehettünk-
ihattunk, hogy reggel 8 órakor 
megkezdődjön a szervátültetés. 

Majd mikor meglátták Márkot, kö-
zölték, hogy nagyobb gyerekre szá-
mítottak. A máj nagy és zsíros, így a 
műtét elmarad. Ennek Márk nagyon 
örült, mert nagyon éhes és szomjas 
volt. Majdnem beleharapott a szend-
vicsébe, mikor bejött a nővérke és 
közölte, hogy mégse egyen, mind-
járt visszajön a doktor úr. Tíz perc 
múlva megjelent egy tollal és egy 

vonalzóval a kezében, és elkezdte 
méregetni Márk hasát, hogy hogyan 
férne be a máj, persze ez ellen Márk 
tiltakozott, vele ne kísérletezzenek, 
aztán mégis meggyőztem. Indult a 
második műtét. Kilenckor bevitték, 
11:00-ra méretre vágták a donor má-
ját és 19:00-kor kitolták az intenzív 
osztályra, SIKERÜLT A MŰTÉT! 
Pár nap után Márk visszakerült a 
gyerekklinikára, a belgyógyásza-
ti osztályra Szőnyi doktor úr kezei 
közé. De az öröm hamar elillant, 
ugyanis 14 nap után folyadékot (vért) 
találtak a hasában. Újra fel kellett 
nyitni és megállítani a vérzést. Sike-
rült, köszönet dr. Fehérvári Imrének, 
aki a Transzplantációs Klinikáról 
jött át Márkhoz, hogy elvégezze a 
műtétet. Ezután már csak a felépülés 
maradt hátra. Eljött a varratkiszedés 
ideje, 39 kapcsot szedtek ki, ami nem 
volt egyszerű, mert zengett tőlünk a 
vizsgáló, de fél óra után ezen is túl-
jutottunk. Próbáltam a 16 évet ösz-
szesűríteni, még egy lépembolizálás 

vár ránk, hogy utána teljesen jók 
legyenek az eredményei. Köszö-
net és hála az I. számú Gyerek-
klinikának a 16 éves odafigyelé-
sért, bánásmódért és az orvosok 
tudásáért. Betegen is lehet spor-
tolni, Márk 3 éves volt, mikor el-
kezdtük az úszást, ezt a sportot 
azóta is űzi, 2-3 éve a Trappancs 
Egyesület versenyzőjeként. 
A tavalyi British Transplant 
Games játékokon csodás ered-
ményeket ért el Márk: 1 arany, 
3 ezüst, 2 bronz. Sok versenyre 
járunk, mindig dobogós helye-
zést ér el. Nagy erőfeszítéssel, 
lelkiismerettel készül az Euró-
pai Bajnokságra, amire reméli, 
kijut Finnországba, és büszkék 
leszünk rá. Köszönjük, hogy 
vagy nekünk, és soha nem adtad 
fel, mindig küzdöttél, és tudom, 
mindig küzdeni is fogsz. 

SZERETÜNK!

Földes Gabriella,
Márk édesanyja 

Marko haverjával 
a májátültetése után. 

Domi szintén máj+vesetranszplantált
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Egy hét az Alpokban

Január 23.-án elrepültek a TACKERS (Transzplantált 
Gyerekek Kalandtábora) résztvevői Genfbe, és onnan vonat-
tal utaztak tovább a svájci Alpokban fekvő Anzerebe. Virág 
(19 éves, vesetranszplantált) a csapatkapitány, ő már kétszer 
is volt ezt megelőzően TACKERS-gyerek. A csapat tagjai: 
Viktor 14 éves és Ádám 12 éves, mindketten májtranszplan-
táltak, valamint Zsófi, a 16 éves szinte felnőtt hölgy, vese-
transzplantált. Egy hét sportolás és szórakozás után január 
30.-án érkeztek haza, tele élményekkel, jó színben, boldogan. 
Köszönjük a lehetőséget Liz Schicknek, aki maga is máj-
transzplantált és 2000 óta szervezi a tábort és köszönet min-
den önkéntesnek, akik a táborban azért dolgoznak, hogy a 
gyerekeknek minél nagyobb élményt szerezzenek, és emellett 
egészségesek maradjanak! 

Köszönet azoknak a támogatóinknak – CRYDET Kft. 
és PC ARÉNA Kft. -, akik évről évre biztosítják, hogy a 
részvételi díjat és repülőjegyet ki tudjuk fizetni.

Külön köszönet Szalmási Donátnak, aki még „odaátról” 
is gondoskodik itt maradt barátairól, társairól. Donát osz-
tálytársai, a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimná-
zium 10/A osztálya Dárdainé Csonka Andrea osztályfőnök 
szervezésében jótékonysági sütemény-akciót szerveztek. A 
finomabbnál finomabb süteményekből és egyéb szülői ado-
mányokból összegyűlt pénzt felajánlották alapítványunk-
nak, mi pedig úgy döntöttünk, hogy ebből az összegből a 
TACKERS táborba utaztatunk egy szintén májátültetett 
fiút. Oda, ahol Donát mindig annyira jól érezte magát… 
Ez Donát ajándéka...

TIZEDIK ALKALOMMAL VETTEK RÉSZT MAGYAR 
SZERVÁTÜLTETETT GYEREKEK TACKERS PROGRAMON!
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Egy hét az Alpokban

… legalábbis minimum. Mikor ősszel Zsuzsa felhí-
vott, egyből boldogan igent mondtam a felkérésre, hogy 
elkísérjem a gyerekeket a 2016-os TACKERS táborba, 
Svájcba. A sítáborba évek óta járnak transzplantált gyer-
mekek Magyarországról is, én is voltam kétszer, mint 
táborozó, és felejthetetlen élmény volt. Miután igent 
mondtam Zsuzsának, és letettük a telefont, egyből az ju-
tott eszembe, mekkora kihívás lesz, hiszen nekem kell 
felelnem a gyerekekért, viszont újabb tapasztalatszer-
zés és jó „terepgyakorlat” az egyetemi szakp áromhoz. 
Idén öten mentünk volna, de Domonkos Ági sajnos végül 
nem tudott jönni, így négyen maradtunk: a régi motoros 
Domonkos Ádám és Rózsa Viktor, valamint a friss utazó 
Maser Zsófia.

Szerencsére a közösségi médiaoldalnak köszönhető-
en már az utazás előtt tudtunk kicsit beszélgetni együtt. 
Váltottam néhány levelet a svájci szervezőkkel, de miu-
tán kiderült, hogy Ben (az egyik szervező) ismert, egyből 
könnyebb lett a helyzet, mindent megszervezett nekünk, 
és a héten kissé protekciósnak is éreztem magamat néha. 

Január 23-án egy órakor találkoztunk a Liszt Ferenc 
Repülőtéren. A check-in sorában már egyből feltűnt, 
hogy a mi gépünk van kiírva másfél órás késésre. Szeren-
csére ebből a végére csak fél óra lett. A gépen szerencsé-
sen egy sorba kerültünk (nem szerencse, hanem Zsuzsa 
néni így foglalta – szerk.), az út két órás volt, sajnos köd 
volt és esős idő, ezért az általam ígért gyönyörű kilátás 
elmaradt, bár leszállásnál már Genf fényei látszódtak. A 
svájci reptéren egy önkéntes lány várt minket, aki meg-
vette a vonatjegyet nekünk és felrakott a Sion-ba tartó 
vonatra. Itt már egy kisebb problémába ütköztünk, hi-
szen a hölgy azt hitte, hogy a 16 éven aluliaknak félárú 
jegy kell, ezért a srácok azt kaptak – miközben ez nem 
így van. Szerencsénkre a kalauzok megértőek és kedvesek 
voltak, és az önkéntes is elmagyarázta, hogy ő gondolta 
rosszul, de egyébként sem csináltak belőle ügyet. A vo-
natút szintén két órás volt Sion-ig, ahol „majd valaki vár 
minket a Tackerstől”. Ez a valaki Ben volt, aki a kez-

detektől részt vesz a szervezésben, sőt mostanra igazá-
ból már rá hárult minden szervezési feladat. Ő ismert, 
úgyhogy egyből jött, segített, bepakolta a csomagjainkat 
a kocsiba és húsz perc kocsikázás (és hitetlenkedés a fel-
növésemről) vette kezdetét  a szállásig. Ahogy megérkez-
tünk, engem elfogott a nosztalgia. Szinte nem változott 
semmi! Az oktatók pont kint cseverésztek és (szerintem) 
várták a még meg nem érkezett csapatokat. Mi voltunk 
az utolsók. Bemutatkoztunk, felvitték a bőröndjeinket, 
kipipáltak a listán, a srácok leadták a gyógyszereket, 
személyiket, stb. majd vacsorázni invitáltak minket. A 
jól megszokott svájci ízek: túlparadicsomozott spagetti, 
aminek a gyerekek sem örültek annyira. Eközben meg-
érkezett Josh is, aki nekem régen az oktatóm volt, akkor 
volt első éve a Viamonde csapatnál (ez az oktatók cége) és 
én benne voltam az első csoportjában – ezt pedig minden 
egyes oktatóval közölte is, mert ő sem hitte el, hogy mi-
lyen régen volt és mennyit nőttem azóta. Másik kérdése 
az volt, hogy Juhász Panna még mindig olyan picike-e, 
mint 2011-ben volt. Ezek után mindenki elfoglalta a szo-
báját. A magyarok az összes emeletet belakták, hiszen az 
elsőn voltak a fiúk, a másodikon Zsófi a svájciakkal, akik 
szinte minden évben ott vannak, én pedig a harmadikon 
egy angol önkéntessel. A második bökkenőnk az volt, 
hogy a fiúk külön szobába kerültek, mivel a portugálok 
között is volt egy Viktor, ebből lett a keveredés, de túlél-
ték a srácok az első nagyobb megrázkódtatásukat.

MÁSODIK NAP – Első nap a pályán
Az első reggelen fél nyolckor volt kelés, nyolckor regge-

li, kilenckor pedig fel a síboltba és a pályára. Nekem – főleg 
azért is, mert multifunkciós önkéntesként tekintettek rám 
– kicsit előbb, fél nyolckor kellett jelentkeznem, mert Ben 
tartott egy kisebb gyűlést párunknak, megbeszéltük mi 
lesz aznap, kaptunk heti tervet, valamint minden délutá-
ni programhoz be lettünk osztva. Egy angol srác, Adam, 
valamint Ben és én voltunk a síboltban a ruhaosztók, el-

2016 TACKERS
HÁROM A MAGYAR IGAZSÁG
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pakolgattunk, megkérdeztük, kinek mekkora kellene, stb. 
Ezután sajnos nem láthattam a „gyerekeimet”, csak dél-
után, mikor délben felvittük a forró levest. Először úgy 
gondoltam, én idén kihagyom, hiszen emlékeimben (és 
szerintem a legtöbb TACKERS résztvevő emlékében) 
úgy élt a leves, mint az íztelen és tűzforró fűleves, amit 
az előző nap maradékából összeturmixoltak. Ehelyett 
pozitív csalódás! Egész finom volt és többen többször 
ettek belőle a csomagolt ebédjük mellé. Itt találkoztam 
végre a srácokkal: Zsófi a tanulópályán volt, a fiúk pedig 
már a piros pályákat szelték szuperül. Megvártuk, hogy 
minden gyerek befejezze az ebédet, az én gyerekeim el 
is mentek a csoportjukkal, így az angol Adammel ma-
radtunk, a feladatunk pedig az volt, hogy élvezzük ki 
az időt és síeljünk. Elhatároztam, hogy megkeresem a 
gyerekeimet, Zsófit egyből megtaláltam a tanulópályán, 
ahol az izraeliekkel és egy német lánnyal ismerkedtek 
a síelés szépségeivel. A közép-kezdő csoport mellet-
tük síelgetett, egy kislány viszont rosszul lett, ezért 
fel kellett mennem vele a pihenőbe, ahol megvártuk a 
csapatát, de mivel utoljára jöttek fel, sajnos a gyerekeim 
nélkülem mentek vissza a szállásra. A vacsoráig min-
dig lehetett festegetni, kézműveskedni, kinek mihez 
volt kedve. A vacsoránál általában Zsófi oktatója vagy a 
snowboardos oktató tette tiszteletét asztalunknál, ahol 

rajtunk kívül egy svájci – ausztrál szerelmespár ült, de 
ők leginkább egymással foglalkoztak, amitől az okta-
tók rendszeresen kikészültek egy idő után. Josh minden 
vacsora után köszöntötte a táborozókat, és az oktatók 
szóltak pár szót, valamint az egyik csapattagnak adták 
a hagyománnyá vált kolompot vagy arany csengőt. A 
csengő neve attól függött, hogy az adott személy va-
lami nagyon vicceset csinált, vagy nagyon ügyes volt.  
Aznap este hóból kellett szobrokat építeni úgy, hogy va-
lamilyen jármű legyen, legalábbis közlekedni lehessen 
vele. Ötfős csoportok lévén hozzánk került a portugál 
Viktor, de kis kora ellenére remekül beszélt angolul, 
aminek én nagyon örültem. Követendő példa, magyar 
gyerekek! A mi szobrunk alapötlete hajó volt, de a friss 
havat nehéz volt formálni. Ügyetlenkedésünk eredmé-
nyeképpen egy törött csónak szobra jött létre.

6:30 – HARMADIK NAP! 
Minden reggel  fáradtan, de boldogan keltem fel. 

Lementem a megbeszélésre, majd megnéztem, hogy 
felkeltek-e a srácok a Good Morning Everybody! - kiál-
tásokra az oktatóktól. Reggelinél általában szólnom kel-
lett, hogy egyenek, a kis tál müzlitől nem fogják bírni a 
pályán sem. Délelőtt Zsófi és a német kislány már a pi-
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cit meredekebb tanulópályán szlalomozgattak, Ádám és 
Viktor pedig kitartóan síeltek lefele az erdős pályákon, 
piroson, feketén, ahol csak lehetett. Az ő csoportjuk volt 
egyébként a leghaladóbb csoport. Délutánra engem le-
küldtek a kézműves foglalkozáshoz, aki nem síelt, me-
hetett uszodába, ami igazából egy kisebb wellness volt. 
Zsófi ezt választotta, mert kissé elfáradt, a fiúk pedig 
száguldoztak tovább a lejtőkön. Mikor visszaértek a 
szállásra, szörnyülködve mesélték, hogy „a Viktor lefe-
jelt a hóba ” mire Viktor válasza annyi volt: „hát, mert 
ezek az okosak egyszer csak megálltak a pálya közepén, 
de nem keresem a logikát”.  Vacsoráig a térde kissé be-
dagadt, mentünk is a nővérekhez (akik az orvos szerepét 
is próbálják betölteni minden évben), akik megvizsgál-
ták, adtak neki fájdalomcsillapítót. Itt először azt hit-
tem, valamit félrenéztek és megmérgezik Viktort, mert 
egyből kettő darabot is adtak, rögtön a kilökődésgátló 
után, viszont hagyni kellett némi időt a gyógyszerek 
között. Az algopyrint nem ismerték, próbáltak rákeres-

ni a neten, végül egy szó miatt azt mondták, beveheti, 
de jobb az, amit ők adnak. Megnyugtattak, hogy ez a 
gyógyszer nem befolyásolja a transzplantáció miatt sze-
dett gyógyszerek hatékonyságát és szedheti őket együtt, 
bár még ezek után is kétségesen álltam hozzá, amikor 
egy nap ötször akarták elvégezni ezt a műveletet. Va-
csora után Viktor pihenhetett, a többieknek karaoke 
volt a program, amit sajnos későn kezdtek és viszonylag 
hamar be is fejeztek, mert takarodó volt. Miután min-
den gyerek elment aludni, pár önkéntessel Bananagram 
játék volt, ami körülbelül ugyanolyan, mint a szókirakós 
csak angolul és egy kicsit megspékelve, amit pedig sikere-
sen megnyertem!

NEGYEDIK NAP
A szokásos reggeli rutin után elindultunk együtt 

a pályára. Viktor a térdfájása miatt fotóssá avanzsáló-
dott, Josh és a német kislány gépe is nála volt: járkált 
a tanulópálya körül és fényképezett, akár egy profi. 

Emellé társult egyébként az is, hogy egész jóban let-
tek a srácok, ezért Viktor néha meg-megmosolyog-
ta Zsófi síelési technikáját. Eközben Ádám az iga-
zán haladóknak való meredek pályákon siklott lefelé 
és ha láttam, állandóan vigyorgott, annyira élvezte. 
Az ebédidő egy része a támogatók plakátjaival való 
fotózkodással és csapatfotózással, illetve csoportkép ké-
szítésével telt. A délutánt a remek napsütésben a pályán 
töltöttük, Ádám a csapatával, Viktor a fényképezőgé-
pekkel, Zsófi pedig a német kislánnyal ismét a kezdők-
höz csatlakozott. Később Transzplant Workshop volt, 
amit a szervező Liz Schick tartott a világjáték egyik 
szervezőjével, de leginkább beszélgetéssé alakult át. 
Teljesen meg voltam lepődve attól, amit pár kisgyerek 
mondott arról, hogy milyen negatívan viszonyultak 
hozzájuk az iskolában a tanárok és a diákok, főleg úgy, 
hogy én eddig csak pozitív visszajelzést kaptam és hal-
lottam. A vacsora után a városba mentünk szánkózni, 
amit Viktor még kihagyott a térde miatt. Zsófi csak 

egyszer merészkedett le, Ádámnak viszont nagyon tet-
szett a szánkózás, többször is lecsúszott. Miután eléggé 
elfáradtak a gyerekek, visszamentünk a szállásra, és újra 
takarodót fújtak.

ÖTÖDIK NAP
Talán az ötödik nap volt a héten az, amikor elmond-

hattuk, tényleg kipróbáltuk az új dolgokat, ugyanis a 
délelőtti síelés után – ahol Zsófi a kék pályán mehetett! – 
meglátogattuk a helyi orvost. Zsófi sajnos úgy esett, hogy 
átfordult a térdén, ami alatt az egyik léce ott volt, amitől 
a szalagja megsérült. Egyből jött a segítség, lejöttek érte, 
felvitték a felvonókhoz, onnan levittek minket az orvos-
hoz, ahol egyből megvizsgálták. A városban nem igazán 
jellemző az, hogy tudnak az emberek angolul, de szeren-
csénkre az orvos tudott. Megröntgenezte, kapott sínt rá, 
viszont a pályán kapott mankót elvette, mert szerinte arra 
nem lesz szükség. Ezután a szálláson töltöttük a nap töb-
bi részét, míg a fiúk a pályán voltak. A szálláson kapott 
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mankót is, hogy jobban menjen a sétálás, és másnapra már 
egész jól elszórakozott a sérülésével Zsófi. Este filmvetítés 
volt, de nem volt kötelező, mert angolul ment egy mese. 

HATODIK NAP
Zsófi pihenésre lett ítélve, így vele maradtam a szál-

láson, a fiúk pedig szelték a sípályákat egész nap! Zsófi a 
társalgónak kialakított részben helyezkedett el és már a 
pihenés fájt neki, de legalább beszélgettünk egy jót, sajnos 
nem a sípályán két lesiklás között! Délután is a pályákat 
rótták a fiúk, de időben visszajöttek, ugyanis a vacsorára 
már a farsangi jelmezben kellett érkezni. Az oktatók vették 
a lehető legkomolyabban a feladatot, de nagyon sok ötletes 
jelmez volt. Átsétáltunk (Zsófit Ben hozta - vitte, mint pro-
tekcióst) az ott egyébként is működő diszkóba, ahol a fiúk 
táncoltak is! Itt bemutatkozott a világjáték egyik szervezője 
újfent, és kihirdették a beöltözős verseny díjazottját. A far-
sangozás után tervezetten kifárasztó séta volt, hogy mire 
mindenki a szállásra ér, kellően fáradt legyen az alváshoz.

HETEDIK NAP
A verseny napja! Bő egy órás út vezetett a Crans Mon-

tana sípályára, amit a városi pályaként emlegetnek, ahol 
Viktor és Ádám versenyzett is. A verseny elején Liz Schick 
és egy kislány lesíeltek Dexter (Liz kutyája) vezetésével, 
majd meg kellett állapítani, hány másodperc alatt jöttek le, 
és meg kellett tippelni, hogy a versenyző maga gyorsabban 
vagy lassabban fog leérni. Ádámnak kétszer kellett lesik-
lania, mert nem indították el időben a stoppert, de Ádám 
mindkétszer remekül, hiba nélkül teljesítette a pályát! 
Miután mindenki versenyzett egy jót, BBQ-délutánt 
tartottunk. A barbecue ott volt a pálya mellett rögtön, 
mindenki kedvére válogathatta ki, hogy mit szeret-
ne tenni a hamburgerébe. Ezután kihirdették a nyer-
test, egy belga fiút, majd mindenki bemutatkozott a 
nézőknek: család, barátok, szponzorok. Zsófinak visz-
sza kellett mennie az orvoshoz, úgyhogy mikor visz-
szaértünk a szállásra, a többiek mehettek boltozni, mi 
pedig az orvoshoz egy gyors vásárlás után. Zsófi kevésbé 
örült a hírnek, miszerint a térdvédőt viselheti még pár 
hétig és az ortopédusnál is tehet otthon egy látogatást.  
Vacsora után egy búcsúzkodós diszkó vette kezdetét, de 
előtte az oktatók kiosztották az okleveleket, valamint egy-

egy csengőt kaptak azok, akiknek a lehető legtisztább volt 
a szobája. A mi fiaink mindig rendben voltak, de például 
Viktor szobatársai hihetetlenül rendetlenek voltak.

UTOLSÓ NAP
Korán keltünk, öt órakor, mert 5:50-kor már indult 

a busz a reptérre a táborozókkal. Kilenc körül már ott is 
voltunk, majd egy kis idő után elfoglalhattuk a várakozó-
szobát, ahol a srácok legnagyobb boldogsága a wifi volt, 
ugyanis a szálláson lévő wifi kódot csak nekem adták meg, 
a táborozók nem tudhatták, mert nem netezni mentek. Ez 
eleinte nem tetszett a srácoknak, de idővel megbékéltek 
vele, hogy a többiek is kibírják, és a többiek sem tudják a 
jelszót. A repülőgép visszafele időben érkezett, csak a cso-
magokra kellett várni egy kicsit többet. Zsófinak leesett 
a bőrönd húzórésze reggel, mire pedig Pestre ért, addig-
ra már kereke sem volt a csomagjának. Zsuzsa és a szülők 
pedig már nagyon vártak mindenkit a reptéren, a srácokat, 
akik nem is akartak igazán hazamenni.

Összességében nagyon örültem, hogy elvállaltam a for-
dítást és a kíséretet! 

Az első pár napban csak annyi probléma volt, hogy 
nem igazán akarták magukat bekenni napvédő krém-
mel, pedig a hegyen mindennap tűzött a nap. Ádám 
egy nagyon aktív és kitartó fiú, ha lehetett, síelt egész 
nap, Viktornak hihetetlen jó poénjai vannak, és őt is 
megdicsérte az oktató, Zsófia pedig a balesete elle-
nére szeretne még síelni, amilyen gyorsan csak lehet! 
Örültem, hogy a vacsora előtti teázás vagy kávézás mel-
lett egy-egy süti kíséretében tudtunk jókat beszélgetni és 
nevetni. A vacsorák után mindig volt szobaellenőrzés, és 
büszkék lehetünk a srácokra, mert mindig rend volt náluk!

Köszönöm a Transzplantációs Alapítványnak, a 
TACKERS-nek, és a három gyerekemnek, hogy újra ré-
szese lehettem ennek a remek tábornak, új élményeket sze-
reztem és pár új barátot a világ néhány szegletéből

Ui.: ….egész héten, ha volt bármi csoportmunka, vagy összegyűlt az egész 
társaság, úgy tudtuk megtalálni egymást egyből, ha kicsit hangosabban mond-
tam, hogy „Hol vannak a gyerekeim?!”, ezért hívtam őket így. 

Fotó: Tárnoki Virág, Domonkos Ádám, Rózsa Viktor
Tárnoki Virág
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A Betyár étterem december 5-én ismét meg-
telt a már megszokott jókedvű társasággal. A 

fergeteges hangulatot Polgár Peti már vacsora előtt 
megalapozta. Köszönjük Peti! A finom vacsora elfo-
gyasztása után megérkezett a Mikulás. A gyerekek 
és a felnőttek is megdolgoztak az ajándékaikért. Pár 
fiatalasszony új járművel lett gazdagabb, söprűt vi-
hettek haza magukkal. 
Köszönjük a Varga Band-
nek, hogy ismét gondos-
kodtak a fergetegesen jó 
hangulatról. Most is ren-
geteg tombola nyeremény 
került kihúzásra.

A fődíjak között sze-
replő tengelici farsangi 
hétvégét egy kisgyerme-
kes család nyerte. Köszön-
jük szépen mindazoknak, 
akik hozzájárultak a re-
kord bevételt hozó bálhoz. 2016. december 3-án ismét 
találkozunk.

A főnyereménynek köszönhetően, néhányan meg-
látogathattuk Tengelicen a nyertes családot. Kicsit 
szorongva indultunk, mert nem ismertünk szinte sen-
kit, de a fogadtatásunk annál melegebbre sikerült. A 
szálloda fürdőjében láthattuk az önfeledten fürdőző 

gyerekeket, és pár szülővel is 
megismerkedtünk. A finom 
vacsora után kezdődött a far-
sang. Az ötletesebbnél ötlete-
sebb jelmezeket látva el sem 
hittük, hogy miken mehettek 
át ezek az emberek. Úgy jöt-
tünk el, mintha mi is ehhez 
a nagy családhoz tartoznánk. 

Alsónémediek

2015. december 5-én több mint százan jöttek el 
Alsónémedibe, az immár hagyományosnak mondható 
jótékonysági vacsorára és bálra, hála a Lovas család 
szervezőmunkájának és a bulizásra és a jótékonyságra kész 
embereknek. A társaságból egyébként néhányan vettek 
már részt a tengelici téli hétvégén, és beleláttak abba, hogy 
mennyire jó helyre kerülnek a bálon felajánlott forintok.

Pár perces megemlékezést tartottunk a múlt évben 
eltávozott gyerekekről és önkéntes társunkról, majd 
feloldásképpen megnéztük a múlt évi táboros filmet és az 
Anna and The Barbies klipet, ami szintén a nyári táborban 
készült. Vacsora előtt lépett fel Polgár Peti, akinek harsány 
sikere volt. Utána a szinte megállás nélkül játszó együttes 
nem engedte leülni a hangulatot, állandóan teltház volt a 
táncparketten. 

Az alapítvány által felajánlott fődíj – az ingyenes 
részvétel a 2016-os tengelici téli hétvégén – most is segítette 
a tombolajegyek fogyását. Az éjfélkor elkezdett és több mint 
egy órán át tartó sorsoláson számtalan ajándék talált gazdára. 
Amikor sor került a fődíj kihúzására, akkor a nyertes 
szelvényt felmutató családfő átadta a hétvégén való részvétel 
jogát egy másik családnak, mondván, hogy ezt ők jobban 
megérdemelnék. Ilyet sem hallani mindennap!

Mi hajnalban jöttünk el, de a hírek szerint a bál másnap 
reggelig tartott, és a következő rendezvény időpontját már 

ki is tűzték!
A tengelici farsangon résztvevő 

alsónémediek nagyon jól érezték magukat 
közöttünk, és be is bizonyították, hogy 
még késő éjszaka is bírják a táncot és 

a mulatást. 
Hogy mit jelentett számukra a bál és a tengelici 

farsang, azt a következő néhány mondatból 
talán mindannyian megérezhetjük.

Nagy Antal
az alapítvány önkéntes segítője

Egy jótékonysági bál 
utórezgései
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Nyolcadik alkalommal farsangoltunk 

a szervátültetett és átültetésre váró gyere-

kekkel, egészséges testvéreikkel és szüleik-

kel, valamint a gyerekeket kezelő orvosok-

kal, önkéntes segítőinkkel a Tolna megyei 

Tengelicen. 15 vese-, 9 máj-, 3 szív- és 2 

vese+májtranszplantált gyerek, valamint 25 

egészséges testvér élvezte a péntektől va-

sárnap délutánig tartó mulatságot, illetve a 

hasznos szülő-orvos fórumot.

Köszönjük a NOVARTIS Hungária Kft. 
és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. támogatását! 

Köszönet a Tengelici Önkormányzatnak, továbbá 
Rózsa Viktor szüleinek, akik ismét megszervezték 

gyerekeknek-felnőtteknek a kulturális progra-
mot, és a Holló Zenekarnak, 

aki a műsort szolgáltatta.

A jelmezes gyermekek mindegyike a Ka-

landpark Játszóház egyszeri alkalomra szóló 

belépőjét kapta ajándékba, amit köszönünk a 

Játszóháznak.

A csapatverseny résztvevői mindnyájan a 

TEVESZED Kft. finomságaiból összeállított cso-

magot kaptak, amiért köszönet Szanyi Timinek 

és férjének, Bakos Gergőnek..

Szalamanov Zsuzsa
a kuratórium elnöke 

Köszönjük!            
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Négy évvel ezelőtt jártam először a Transzplantációs 
Alapítvány farsangján, Tengelicen. Akkor hatalmas hó 
borította a tájat, és én életemben először aludtam másutt 
akkor öt hónapos kislányommal. Azóta a február nekem is 
Tengelicet jelenti.

A Transzplantációs Alapítvány munkájával érdeklődő-
ként ismerkedtem meg. Lenyűgözött Szalamanov Zsuzsa  
lelkesedése, elhivatottsága, hitelessége, és úgy éreztem, 
szívesen segítenék neki és az Alapítványnak is, mert gon-
dolkodásmódja, elvei nagyon közel állnak hozzám, cél-
kitűzéseivel (tájékoztatás, integrálás) mélyen azonosulni 
tudtam.

Ezért örömmel fogadtuk férjemmel négy évvel ezelőtt, 
amikor Zsuzsa felkért arra, hogy segítsünk a felnőtteknek 
szóló játékos program lebonyolításában.

Akkoriban elsősorban az érdekelt, hogy emberekkel 
találkoztam, kimozdultam otthonról, nem nekem kellett 
ebédet főzni, és még a hó is hullott. Hanna volt a legkisebb 
gyerek a jelenlévők között, szerencsére egészséges, és én 
büszke voltam, hogy mindenki megdicsérte, milyen szép. 
Mást akkor nem is nagyon láttam.

Aztán férjemmel együtt továbbra is dolgoztunk né-
ha-néha az Alapítványnak; ő a honlapot fejlesztette, én az 
újság olvasószerkesztését vállaltam. Még egyszer jártunk 
Tengelicen.

Közben megszületett a második gyerekem, és néhány 
év kimaradt, noha Zsuzsa hívott minket, de valaki mindig 
beteg volt. Idén azonban végre megint lehetőségünk nyílt 
a farsangon való részvételre. Bennem azonban aggodalmat 
keltett Zsuzsa jó szándékú, kedves rábeszélése: “Annyi, a 
tieitekkel egyidős gyerek lesz ott!” Az enyémekkel egyidős, 
transzplantált, súlyos beteg gyerekek? Nem voltam biztos 
benne, hogy szeretném látni, hogy mit fog hozzám szólni 
az a közösség, amelyet ilyen súlyos közös tapasztalat köt 
össze, mit fognak érezni az én egészséges gyerekeim lát-
tán… A gyerekeim azonban hetek óta jelmezben járnak 
itthon, továbbá mindketten imádják a “locsizást”, vagyis a 
medencében pancsolást, így tehát péntek délután felkere-
kedtünk.

Megérkezve minden kétségem elpárolgott, és szemé-
lyesen újra átéltem azt, amire már a korábbi alkalmakkor 
emlékeztem; egy kedves és nyitott közösséget találtam, és 
rengeteg gyereket, akikről nem lehetett megmondani, ki 
transzplantált. 

Játszottunk kisgyerekekkel és beszélgettem nagyokkal 
– a nyári táborban remélhetőleg lehetőségem lesz néhány 
foglalkozást tartani nekik médiatanárként, a digitális vi-
lágban való önkifejezésről, fotózásról, videózásról, bizton-
ságos, okos és élvezetes internetezésről – a velük folytatott 
beszélgetés sem különbözött attól, amit tanítványaimmal 
megszoktam.

A gyerekek remekül érezték magukat, locsiztunk, ki-
rándultunk, lépcsőt másztunk. Sajnos a farsangi bál ne-
künk nagyon gyorsan véget ért; Hanna – aki előtte ren-
geteg vizet nyelt a medencében, és még egy rendkívül 
édes, szuperkakaós, tejszínhabos forró csokit is megivott 
– elhányta magát a felvonulás kellős közepén. Szerencsére 
másnap már semmi baja nem volt.

Bálint nehezményezte, hogy egy égetnivaló kölyök :) 
kölcsönvette a piros motorját, de ő is remekül érezte magát.

Köszönjük a lehetőséget, az élményt!
Timár Borbála, 

Naszódi Márton, 
Naszódi Hanna, 

Naszódi Bálint

Egészséges gyerekekkel 
Tengelicen
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Tavaly is terveztük, de az 
utolsó pillanatban, az indulás 
reggelén kellett lemondanunk 
egy hugi-betegség miatt.  Pedig 
akkor egy ördögöcskével és egy 
angyalkával készültünk a jel-
mezbálra.

Idén végre úgy alakultak a dol-
gok, hogy sikerült. Nagyon vár-
tuk! Először az volt a terv, hogy 
két ördögöcskét viszünk magunk-
kal, hiszen ahhoz a Csubák gye-
reknek be sem kell öltözniük, elég, 
ha magukat adják, de aztán mégis 
inkább más jelmezek mellett dön-
töttünk.

A nyári táborban találkoztunk 
először a többi családdal, most 
pedig már úgy fogadott mindenki, 
mintha mindig is ismertük volna 
egymást! Egy hatalmas család, 
egy nagyon kedves család, szere-
tetreméltó, nagyon szórakozta-
tó és csodálatos emberekből álló 
család! Sajnálom, hogy eddig nem 
nyílt alkalmam sok-sok emberrel 
beszélgetni, csak futólag, de egy-
előre két gyönyörű (és örökmoz-

gó) okom van arra, hogy ne üljek 
túl sokat egy helyben és még csak 
meg se próbáljak felnőttekkel, ér-
telmesen, „túl sokat” beszélgetni!

Habár nyáron nagyon jól érez-
tük magunkat, nem tudtuk most 
milyen lesz, mire készüljünk. Az-
tán megérkeztünk, minden ment 

magától, sodortak az események, 
unatkozni itt sem volt idő. Nagyon 
szép környezetben, egy kellemes, 
családias szállodában találtuk ma-
gunkat, ahol még csak szusszanni 
sem tudtunk, mert mennünk kel-
lett „pancsizni”, ahogy a gyerkő-
cök mondják. Megígértük nekik, 
így hát lementünk. „Pancsiztak, 
pancsiztunk”, jól elfáradtunk –  
pontosabban csak mi felnőttek. 
Ők már várták az esti programot. 

Jöttek a „gitáros bácsik” (Holló 
Zenekar), közben Zsuzsa néni ka-
pott Levitől egy nyakmasszázst,   
aztán egy finom vacsora, ahol úgy 
tömték magukba a krumplit és a 
husit, hogy öröm volt nézni! 

A megnyitó elején még ott vol-
tunk, kíváncsian vártuk a képe-
ket, és a vetítést a nyári táborról, 
de lemaradtunk róla, mert a pör-
gős nap olyan hatással volt Levi-
re és Lucára, mint valami jófajta 
pezsgő, először pörgés, futkáro-
zás „ezerrel”, aztán kezdtek nyű-
gösek lenni, végül kidőltek, és mi 
is velük. 

Azért amikor reggel 6-kor arra 
nyitod ki a szemed, hogy egy kis 
szőke golyó belemászik az aurád-
ba, és csak azt hajtogatja, hogy 
menjünk „pancsizni”, akkor picit 
nyűgös leszel. De sikerült rábe-
szélni, hogy még pihenjünk együtt 
kicsit. A kiadós reggelit követően 
apa próbálta lefoglalni őket, és mi-
vel sajnos a vetélkedő meghaladta 
az ő kapacitásukat, ezért meglepő 
módon a medencénél kötöttek ki. 

Ezalatt végre egy picit egyedül 
eljutottam a felnőttek közé! Az 
orvos-szülő fórum nagyon hasz-
nos volt. Először féltem tőle, mert 
úgy gondoltam, hogy szépen meg-

Tengelici farsang 2016
Végre ide is eljutottunk!
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Farsang

hallgatok mindenkit, csak begyűj-
töm az infókat (én aztán meg nem 
szólalok!). 

Csodálkozva figyeltem, hogy 
egytől egyig visszahallottam a 
saját életünkben felmerülő prob-
lémákat. Nem vagyunk egye-
dül! Vannak megoldások! Egyre 
jobban tetszett. Mindenkinek 
csak ajánlani tudom. Sőt Kata 
doktornéni jóvoltából meg is szó-
laltam(!). Beszéltem, talán egész 
értelmesen és összefüggően. Tök 
jó érzés,  amikor az ember egyszer 
elmond valamit, normál hangon 
és megérti a hallgatóság! 

Ja, és persze még reagálnak is, 
nekem ez volt a fénypont!

Ezután jött az ebéd, és végre egy 
kis csendespihenő. Vacsora előtt 
tettünk egy sétát a szálloda körül. 
A vacsora után pedig elkezdtünk 
készülődni az esti jelmezbálra. Két 
hétig esténként, apránként kitar-
tóan készítgettük a jelmezeket. A 
kedvenc mese alapján mi is lehetett 
volna más, mint Gru és két minion. 
Először örömmel bújtak bele, és 
ahogy mentünk le a lépcsőn, él-
vezték, hogy mennyi különböző 
figurával találkoztunk lefelé   me-
net. Mindenki elővette az ötletes 
és kreatív énjét. Annyi jelmez volt, 
hogy megszámolni sem tudtuk.

De sajnos ez alkalommal sem 
tudtunk sokáig maradni a buliban, 

mert megint jött a pezsgő-szerű 
hatás. A vasárnap már gyorsan el-
telt, egy reggeli, egy kis játék és in-
dulás hazafelé. 

Elmondhatatlanul jól éreztük 
magunkat, bár pihenésre nem sok 
időnk volt, de kikapcsolt, szóra-
koztatott, egyszóval feltöltött ez a 
hétvége.

Megértettem miért is vagyunk 
itt. Éreztem, hogy ezek az em-
berek, ezek a családok - mi mind 
–  egy láthatatlan szálon kötődnek 
egymáshoz. Mint a karácsonyfán a 
fényesen világító égősor, amiből az 
égőket mind-mind látni de a zöld 
kábel beleveszik a fenyőfa zöldjébe. 
A megannyi kis égő egyet alkot, 

nem lehet szétszedni. Nem is kell 
szétszedni. Kell valahová tartoz-
ni, nem jó „egyedül” lenni, nem jó 
egyedül próbálkozni a beilleszke-
déssel. Úgy érzem a legjobb helyre 
kerültünk, jó hogy ide tartozunk. 
KÖSZÖNJÜK!!!

Csubák család
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Alig néhány hónapos transzplantáltként, idén először 
vehettem részt az alapítvány farsangi rendezvényén, ön-
kéntesként. Már az operáció utáni hetekben abban bíztam, 
minél hamarabb elmehetek táborozni, vagy valamelyik 
családi hétvégére. Sokat gondolkoztam, mit tudnék hoz-
zátenni, miben tudnék segíteni a szervezőknek. Szeretek 
dekorálni, díszíteni, és mivel farsangi díszítés eddig sosem 
volt, néhány apró elintéznivaló mel-
lett ezt a feladatot bízták rám.

Pár héttel az utazás előtt már 
készültek otthon a farsangi díszek, 
álarcok, füzérek. Izgatottan vártam 
az indulást, pláne mert a megfázós 
időszakba belecsúszva, nem sok le-
hetőségem nyílik még közösség-
be menni. Pénteken délután Nagy 
Pistáékkal és Jakab Ivettel (régi ala-
pítványi önkéntesek) indultunk a 
Népligettől. Elpilledve az autóban 
szunyókálástól, este hét óra körül ér-
keztünk meg Tengelicre, az első esti 
koncert végére, ami után a zsibongó 
gyerektömeg az éttermet vette cél-

ba. Ekkor mutatkoztam be a többi önkéntesnek, néhány 
szülőnek és gyereknek. Mindenki nagyon kedvesen foga-
dott és azonnal meginvitáltak a következő heti röplabda-
edzésre is. Vacsora után a megnyitó következett, majd a 
„Szülők az Alapítványért díj” átadása után a TACKERS 
beszámoló. Bárcsak tíz évvel fiatalabb lennék, akkor én is 
jelentkezhetnék a transzplantált gyerekek nemzetközi téli 
sítáborába, hatalmas élmény lehetett a srácoknak. Kissé 
zavarba jöttem, amikor Zsuzsa hivatalosan is bemutatott 
a nagyközönségnek és kellett volna szólnom néhány szót, 
amire nem készültem, de szerencsére hamarosan Gyurkó 
Szandi kezdett élménybeszámolójába, az Év sportolója díj-
ról és felfelé ívelő úszókarrierjéről. Az első nap még nem 
nagyon találtam a helyem, keveseket ismertem még, így 
inkább háttérbe húzódva szemléltem, hogy a régi barátok 
mennyire örülnek egymásnak. Szombaton a szülő-orvos 
fórummal egy időben kezdtük a gyerekekkel a csapat-
versenyt. Úgy érzem, nagyon izgalmas játékokat sikerült 
összeállítanunk és mindenki nagyon élvezte - a gyerekek 
kiemelkedően kreatívan és ügyesen oldották meg a felada-
tokat, még a legkisebbek is aktívan kivették a részüket a 
munkából. Azt hiszem, hogy a közös játék alatt néhány 
gyerkőchöz sikerült közelebb kerülnöm, nagyon jól érez-
tem magam velük. Ez a délutáni fürdőzésnél hasonlókép-
pen alakult. Az otthon elkészült farsangi díszek ebéd után 
kerültek fel, több segítő kéz közreműködésével, és a hatás 
nem maradt el.  A jelmezes felvonulás, a táncverseny és a 
záróbuli volt a hétvége fénypontja. A vártnál többen is be-
öltöztek, méghozzá hihetetlenül kreatívan. Erőművészek, 
rockerek, minyonok, cowboyok, rendőrök, de még űrha-
jós, élő sörösüveg, bohócdoktorok és végül, de nem utolsó 
sorban az amerikai Szabadság-szobor is tiszteletét tette 
az eseményen. Ki merészebben, ki szerényebben élvezte 
az esti mulatságot. Jó volt látni és átélni, ahogy minden-
ki, felnőtt és gyerek egyaránt kiszakadt a hétköznapokból 
és önfeledten szórakozott. Nem számítottak a társadalmi, 
egészségi, vagy bármilyen külsőségbeli különbségek. És a 
sokszor komolynak hitt orvosok is felszabadultan mulattak 

és beszélgettek mindenkivel. Utolsó 
napra fürdőzés, az önkéntesek meg-
beszélése és a búcsúebéd maradt. 

Hamar elrepült ez a két nap. 
Örülök, hogy ennyi nagyszerű em-
bert ismerhettem meg, megannyi 
különböző sorssal, élettörténettel és 
elhivatottsággal. Köszönöm a szívé-
lyes fogadtatást és a feladatokba való 
bevonást. Remélem, a nyári tábor is 
hasonlóan jól sikerül majd (sok jót 
hallottam róla), ha az önkénteseken 
múlik, a siker garantált!

Köszönöm, hogy a részese lehet-
tem!

Kőműves Luca

Tengelicen

Újoncként 
Tengelicen
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Tengelicen
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Tengelicen
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Tengelicen
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Hagyományos tengelici családi 
hétvégénk ugyancsak hagyomá-
nyos és kedvelt programja a szülő 
– orvos fórum. Az idei fórumon a 
következő orvosok, szakemberek 
vettek részt:

Prof. Dr. Reusz György 
(egyetemi tanár)
Dr. Kelen Kata 

(vesebeteg- és vesetranszplantált 
gyerekek kezelőorvosa)
Dr. Vilmányi Csaba 

(szívtranszplantált gyerekek kezelő-
orvosa)

Dr. Varga Sándor 
(gyermeksebész)

   1. A beszélgetést Professzor úr 
(Prof. Dr. Reusz György) indította 

azzal a témával, hogy ke-
vés az intenzíves ágy (kb. 
fele az eredetileg 1994-

ben indult klinikán 
felszerelt ágyszám-
nak), és a betegágy 
(többszörösére nőtt a 

transzplantáltak szá-
ma a klinika indulása 
óta) is a Transzplantá-
ciós Klinikán, aminek 

az a következménye, hogy a terve-
zett (élődonoros) transzplantációk 
gyakran elmaradnak. Volt olyan 
eset, hogy 3-szor küldtek vissza egy 
beteget ágyhiány miatt. Jó lenne, 
ha ilyen esetek nem fordulnának 
elő, pláne gyerek esetében, mert ez 
pszichésen nagyon megterhelő. Ci-
vil szervezetek, szülőszervezetek és 
a szakma összefogásával talán sike-
rül javítani ezen a helyzeten. 

Szalamanov Zsuzsa elmondta, 
hogy Dr. Máthé Zoltánnal, a kli-
nika jelenlegi igazgatójával és Be-
rente Judittal, a Szervátültetettek 
Szövetségének elnökével már fel-
kerestek ez ügyben illetékes embe-
reket, és noha a megoldás még várat 
magára, talán a közeljövőben meg-
oldódhat ez a nehézség.

2. Dr. Kelen Kata a nyári tábor-
ban kialakult hasmenésjárványról 
beszélt, amelynek egy ritka élőskö-
dő volt az okozója, és többen kór-
házban kötöttek ki a tábor után. 
Azt nem lehet tudni, hogy ki hoz-
ta a táborba a kórokozót – nagyon 
sok gyereknek van a gyógyszerektől 
hasmenése -, azt viszont igen, hogy 
főként a jakuzzit kedvelők körében 
terjedt, és főként a transzplantált 

gyerekek kapták el. Szerencsére 
nem okozott senkinek sem kilökő-
dést. Sajnos a gyógyszeres kezelés 
nem jelenti feltétlen azt, hogy a 
szervezetből véglegesen eltűnik a 
kórokozó, előfordulhat, hogy újra 
felszaporodik. 

A doktornő felhívta a figyel-
münket arra, hogy a hasmenés 
nemcsak kiszáradást okozhat, ha-
nem megváltoztathatja a gyógysze-
rek felszívódását, ezért nagyon fon-
tos ilyen esetben gyógyszerszintet 
nézetni! 

Hogy elkerüljük az ehhez ha-
sonló járványt, nagyon fontos, hogy 
egészségesen érkezzen mindenki a 
közös rendezvényekre! Azt, hogy 
milyen igazolással lehet a következő 
táborba érkezni, még a tábor előtt 
pontosítják orvosaink.

3. Reusz professzor úr felhívta a 
vesetranszplantált gyerekek szülei-
nek figyelmét arra, hogy kontrollra a 
következőkben csak előjegyzett idő-
pontban lehet érkezni, természetesen 
kivételt képeznek a sürgős esetek.

4. kérdés: Az egyik kisfiúnak a tá-
bori hasmenésjárvánnyal egy időben 
kezdődött a bepisilés, ami azóta is 
tart. Lehet-e összefüggés?

Beszéljük meg!

Szülő – orvos fórum
2016. 02. 06. Tengelic
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Beszéljük meg!

Kedves Szülők!
Egy anyuka kérésére utána-

néztem, hogy miként változott az 
ápolási díjra vonatkozó jogsza-
bály 2014 óta... A változás szerint 
négyféle ápolási díj megállapítá-
sára van lehetőség:

1. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ
2. EMELT ÖSSZEGŰ ÁPOLÁS I DÍJ
3. KIEMELT ÁPOLÁSI DÍJ
4. MÉLTÁNYOSSÁGI ÁPOLÁSI DÍJ

Emelt összegű és kiemelt 
ápolási díjat a fokozott ápolást 
igénylő személy ápolója kérel-
mezhet.

Fokozott ápolást igénylő az a 
személy, aki más segítsége nél-
kül önállóan nem képes:

1. ÉTKEZNI, VAGY
2. TISZTÁLKODNI, VAGY
3. ÖLTÖZKÖDNI, VAGY
4.  ILLEMHELYET HASZNÁLNI, VAGY
5. LAKÁSON BELÜL SEGÉDESZKÖZ 

IGÉNYBEVÉTELÉVEL SEM KÖZLE-
KEDNI, FELTÉVE, HOGY EZEK KÖ-
ZÜL LEGALÁBB HÁROM FELTÉTEL 
EGYIDEJŰLEG FENNÁLL.

Az ápolási díjat kérelmezni 
lehet a kérelmező lakcíme szerint 
illetékes járási hivatalnál, vagy 
települési önkormányzatoknál. 

Részletesen az ápolási díjak-
ról a következő címen tudtok tá-
jékozódni:

http://www.kormanyhivatal.hu/
download/2/16/f0000/Gyed%20extra11.

pdf#!DocumentBrowse

Ha kérdésetek van, keressetek 
meg a martafellner@gmail.com 
címen, vagy a 06-30-409-8130-
as telefonszámon.

Üdvözlettel:

Fellner Márta
kurátor

Válasz: Nagyon sok gyermeknél 
van hasonló probléma, ezért Dr. Ke-
len Kata bővebben ír erről a témáról 
újságunk következő oldalain.

5. kérdés: A szteroid okozhat-e 
kamaszkori elváltozásokat, mint 
például szőrösödés, hiperaktivitás, 
stb. 8-9 éves gyereknél?

Válasz: Ez a dózistól függ, és 
általában nagyon kis dózisban 
kapnak a gyerekek szteroidot. Vi-
szont ha ezek a problémák 8 éves 
kor alatt jelentkeznek, hormonális 
zavar is lehet a háttérben, amelyet 
endokrinológiai kivizsgálással le-
het alátámasztani.

6. kérdés: 1 hónapja teljesen el-
hagytuk a szteroidot, mi várható?

Válasz: Általában kis dózis-
ban mindenki kap szteroidot, jelen 
esetben csontfejlődési zavar miatt 
hagyták el. Nem lehet tudni, hogy 
mi várható, ezért gyakrabban ellen-
őrzik ilyen esetekben az értékeket.

7. kérdés: Több kérdés is el-
hangzott étvágytalansággal, egy-
oldalú táplálkozással – csak mákos 

tészta -, evési és ivási zavarokkal 
kapcsolatban. Ezek hátterében 
sokféle ok állhat, például gyógy-
szerek, pszichés problémák, stb. 

Válasz: A Bethesda Gyermek-
kórházban működik evésterápiás 
osztály, ahol kivizsgálják ezeket a 
problémákat, és megfelelő segítsé-
get nyújtanak ezek megoldásához.

8. kérdés: Mi okozhatja a kéz-
remegést, felpörgést? 

Válasz: a magas Prograf-szint 
okozhatja.

9. kérdés: Mikortól kell áttérni 
a Prografról az Advagrafra? 

Válasz: Általában 18 éves 
kor felett, de ha nagyon stabilak 
az értékek, akkor nem szívesen 
változtatnak a gyógyszeren. Az 
Advagraf előnye, hogy 24 órás 
gyógyszer, ami egyben a hátránya 
is, mert amennyiben véletlenül 
kimarad, akkor nagyobb dózis 
marad ki.

10. kérdés: Mi okozhatja az éj-
szakai erős láb- és karfájdalmat, 
görcsöt? 

Válasz: a növekedés, és a 
nyomelemhiány. Gyakori a mag-
néziumhiány és a kalciumhiány a 
szervátültetett gyerekek körében, 
erre pótlást kell biztosítani, legjobb 
a természetes – növényi – nyom-
elem. Egy édesanyától kaptuk a 
tippet, akinek gyermekénél meg-
felelő a magnéziumszint, hogy a 
gyermek DAS GESUNDE PLUS 
MAGNESIUM készítményt szed, 
amely a DM-ben kapható. (ez itt 
nem a reklám helye, de hasznos info)

11. kérdés: Rossz testtartást 
okozhat-e a beültetett vese, műtéti 
heg húzódása?

Válasz: A műtét után rövid ide-
ig húzódhat, de annyira beágyazó-
dik, hogy később már nem. Inkább 
rossz beidegződés áll a háttérben, 
amelyen rendszeres mozgásjavító 
rehabilitációs tornával, folyamatos 
korrigálással lehet változtatni.

Köszönjük mindenki részvételét a 
fórumon, remélhetőleg nagyon hasz-
nos volt mindannyiunk számára!

Fellner Márta

Jogszabályok

§
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Enuresis nocturnáról a lányoknál öt, a fiúknál hat éves 
kor felett rendszeresen jelentkező, tartósan fennálló éj-
szakai bevizelés esetén beszélünk. Hátterében állhatnak 
szervi betegségek, de gyakrabban átmeneti-funkcionális 
zavarok, illetve pszichés tényezők. Kivizsgálása során 
elsődleges a szervi betegségek kizárásának szükséges-
sége. Ez többnyire a panaszok részletes kikérdezésével, 
néhány egyszerű vizsgálat elvégzésével megvalósítható. 
A legfontosabb betegségek, amelyek felmerülhetnek: a 
diabetes mellitus (cukorbetegség), a diabetes insipidus 
(hormonális betegség, amely ahhoz vezet, hogy a vese 
nem tud kellően koncentrált vizeletet előállítani, nagy 
mennyiségű, híg vizelet képződik), az epilepszia, a króni-
kus veseelégtelenség, a hólyag beidegzési zavarok. Az éj-
szakai enuresishez vezető átmeneti-funkcionális zavarok 
közé tartozik az életkori átlaghoz képest kissé elmaradt 
hólyagkapacitás, a hólyagizomzat túlműködése, az éjsza-
kai relatív antidiuretikus hormon hiány (emiatt éjszaka 
nagyobb mennyiségű, híg vizelet termelődik), a mélyal-
vás és a diszfunkcionális vizelés. Ezek az okok legtöbb-
ször spontán gyógyulnak, de a legtöbb esetben létezik a 
gyógyulást elősegítő terápiás módszer. A kezelést sokszor 
megnehezíti, hogy a lehetséges kiváltó tényezők legtöbb-
ször kombináltan fordulnak elő. Pszichés tényezők szin-
tén vezethetnek éjszakai bevizeléshez. Ugyanakkor azt is 
tudni kell, hogy az egyéb okból fennálló éjszakai bevi-
zelés is szinte minden esetben vezet pszichés problémák 
megjelenéséhez. Az éjszakai bevizelő gyermekek kezelé-
se emiatt sokszor nem könnyű feladat. 

Szervtranszplantáltakat gondozó központunk saját 
tapasztalatai, illetve a Transzplantációs Alapítvány ál-
tal összefogott gyermekek adatai alapján elmondhat-

juk, hogy a tartósan fennálló éjszakai enuresis gyakori 
probléma a szervtranszplantáltak körében. Áttekintve 
a nemzetközi irodalmat, igen kevés értekezés foglal-
kozik ennek felmérésével, illetve a háttérben álló ok 
kutatásával. Egy 2003-ban megjelent tanulmány a 
szívtranszplantáltak körében az éjszakai bevizelés 
szignifikánsan magasabb előfordulását írta le. Ennek 
egyértelmű okát nem találták, a vizelet elválasztás 
napszaki ritmusának zavarát valószínűsítették a hát-
térben, amelyet hormonális eltérésekre vezettek vissza. 
A májtranszplantáltak körében már 1988-ban leírták 
az éjszakai enuresis jelentősen gyakoribb előfordulá-
sát. Ennek okaként pszichés tényezőket feltételeztek. 
Vesetranszplantáltak esetén nem állnak rendelkezésre 
adatok, de tapasztalataink alapján náluk is gyakoribb 
az éjszakai bevizelés. Több tudományos értekezés ki-
emeli, hogy a szervtranszplantáltak körében sokszor 
háttérbe szorul ez a probléma, amely sokszor talán 
eltörpül a súlyos alapbetegségből való gyógyulás mel-
lett. Ugyanakkor kiemelendő, hogy a gyermekek re-
habilitációját nehezíti, sokszor súlyos pszichoszociális 
zavarhoz vezethet. 

Összességében azt mondhatjuk, hogy egyelőre nem 
ismert egy közös ok a szervtranszplantáltak körében 
magasabb arányban előforduló éjszakai bevizelés hátte-
rében. Az átlag populációhoz képest előforduló egyéb 
hajlamosító tényezők lehetnek a tartósan fennálló súlyos 
betegség következtében kialakuló pszichés tényezők, az 
alvászavar, a denervált szervek következményeként ki-
alakuló hormonális szabályozási zavarok, vesetransz-
plantált betegek esetén az elvártnál is nagyobb mértékű 
folyadékbevitel, húgyúti fejlődési rendellenesség talaján 
kialakult veseelégtelenség esetén, a hólyag funkcióza-
vara, amely a transzplantációt követően is fennállhat. 
Nem ismert, hogy az alkalmazott immunszuppresszív 
gyógyszereknek ilyen hatása lenne. Természetesen víz-
hajtó terápia alkalmazása mellett előfordulhat éjszakai 
enuresis. A hajlamosító tényezők közül a pszichés okok 
jelenléte minden típusú transzplantációt követően felté-
telezhető, ez az éjszakai bevizeléshez vezető közös okok 
egyike lehet. 

Javasoljuk, hogy a tartósan fennálló éjszakai enuresist 
a szülők jelezzék kezelőorvosuk felé, az esetlegesen 
fennálló szervi ok kizárása, a terápiásan befolyásolható 
problémák kezelése, a pszichés tényezők feltárása céljá-
ból. A vizsgálatok elvégzésére az I. Sz. Gyermekklini-
kán lehetőség van.

dr. Kelen Kata

Éjszakai bevizelés 
a szervtranszplantációt követően
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Semmi baj...

Kisgyermekkorban, saját testünkkel való ismerkedés 
során, az egyik legizgalmasabb kihívást jelenti, hogy meg-
tanuljuk szabályozni a hólyagunkat. Az örömforrás, hogy 
bárhol és bármikor megkönnyebbülhetünk, lassan átala-
kul. A kontroll kihívást jelent, sikert és kudarcot élünk 
meg azáltal, hogy vissza tudjuk-e tartani a vizeletet, vagy 
épp nem. Ezek az első élményeink meghatározóak, ön-
állóságunk, és a felelősségérzet kialakulásának pici mag-
vai. Testi vagy lelki megrázkódtatás, változás, konfliktu-
sok hatására a gyermekek már kiépült szobatisztasággal 
is újra a fejlődés eme szintjére kerülhetnek. Az esetleges 
testi okok kivizsgálása nagyon fontos és elengedhetetlen, 
azonban akár találunk fizikai okokat, akár nem, érdemes 
és ajánlott lelki oldalról is megvizsgálni a problémát.   

A bevizelés (enurézis) majdnem kétszer olyan gyak-
ran fordul elő fiúk, mint lányok körében. Megfigyelések 
szerint az esetek 50 %-a serdülő korra spontán gyógyul. 
Különbséget kell tenni a nappali és az éjszakai, illetve az 
elsődleges, és másodlagos enurézis között. Az elsődleges 
azt jelenti, hogy a gyermek nem vált időszakosan sem szo-
batisztává, a másodlagos legalább 6 hónapos szobatiszta-
ság utáni visszaesést jelent. Ahogy minden ember, minden 
gyermek más és más, úgy a probléma háttere is minden 
esetben egyedi. A bevizelésnek, mint minden tünetnek, 
üzenete van a gyermektől a szülei, családja, környezete 
felé. Nagyon fontos, hogy megtanuljunk figyelni az üze-
netre. Az enurézis tünet, okozat vagy következmény, ami 
jelzi, hogy változásra van szükség. Szülőként érdemes 
arra figyelni, hogy kortól függetlenül soha ne reagáljunk 
megszégyenítéssel, megfélemlítéssel. A gyermek legyen 
biztos abban, hogy diszkréten kezeljük a helyzetet, nem 
mesélünk róla illetékteleneknek. A bevizelés ördögi köre, 
hogy kiváltója lehet egy konfliktus, vagy nehéz helyzet, de 
maga a probléma is nagyon megviseli a gyermeket, szé-
gyent, elkülönülést, kudarcot él meg, a titok ránehezedik, 
ami tovább fokozhatja a szorongást. 

A tünet mutathat arra, hogy a gyermek tehetetlennek 
érzi magát valamilyen fennálló helyzetben, nem tudja 
kezelni indulatait egy konfliktusban, esetleg nem tud-
ja őket kifejezni. A probléma szimbolikusan kötődhet 
kontrollal, irányítással kapcsolatos nehézséghez. Amikor 
a gyermek elveszíti a vizeletszabályozás feletti uralmat, 
gyakran arra figyelmezteti őt, vagy a környezetet, hogy 
több rugalmasságra van szükség az élet egyik-másik te-
rületén. Lehet ez egyfajta lázadás a tekintély ellen, vagy 
olyan változásokkal szemben, amit nem szeretne meg-
élni. A vizelet szimbolikusan mindaz, amire már nincs 
szükségem, rossz nekem, ezt jó esetben megtanulom 

kiválasztani és a megfelelő időben és formában elen-
gedni. Amikor ezzel valamilyen nehézségbe ütközünk, 
az fakadhat akár abból, hogy nem érezzük, szabad vagy 
érdemes-e tovább menni a felnőttség, az önállóság felé 
vezető úton. Gyermekünk talán addig érzi magát biz-
tonságban, (vagy a szülei őt), ha bizonyos szinten akár a 
bevizelés által kötődik a kisgyermek-léthez. „Mivel kép-
telen vagyok a vizeletszivárgást ellenőrzésem alatt tarta-
ni, az életemben is képtelen vagyok kontrollálni azt, ami 
velem történik, főleg az érzéseimet, és ez félelemmel tölt 
el.” Fontos, hogy ösztönözzük a gyermeket, hogy ezeket 
a belső félelmeket és bizonytalanságot kifejezésre jutas-
sák. Erre eszköz lehet a sport, amiben sikereket ér el, a 
művészetek gyakorlása játékos vagy szervezett formában, 
játék a színekkel, gyurmával, minden olyan tevékenység, 
amiben kontrollt tanul, és kifejezheti önmagát. Érdemes 
kísérletezni a fokozatosan adagolt, életkornak megfelelő, 
egyre nagyobb önállóság gyakorlásával más területeken. 
A pszichoterápia különböző formái, különböző trénin-
gek, pl. hólyag-tréning, ébresztéses technika nagyon jó 
hatásfokkal segítenek abban, hogy javuljon a helyzet, ha 
a valódi kiváltó okot sikerül felderítenünk. 

 A szervátültetett gyerekek és családjaik nagyon ha-
mar megtanulják, hogy az életben lehetetlen mindig min-
dent ellenőrzésünk alatt tartani. Ez sokszor ijesztő, veszé-
lyes. Gyógyító erejű lehet azonban, ha megtanulunk, és 
megtanítjuk a gyerekeket bízni a saját erejében, és abban, 
hogy erre a váratlan események közepette is mindig tá-
maszkodhat. 

Tusor Lilla
pszichológus

Éjszakai bevizelés 
más szemszögből
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Partnerek

Második alkalommal jelenik meg újságunkban 
ez a rovat, melyben szándékunk szerint olyan em-
bereket, szervezeteket mutatunk be, akikkel együtt-
működve segíteni tudjuk a szervátültetés ügyét és a 
szervátültetett gyermekek és családjuk életét.

Az  “Egy szív a gyermekekért” Alapítvány sokak 
által ismert, hiszen mindazok a családok, akik  Né-
metországba kénytelenek vinni kisgyermekeküket, 
mert számukra jelenleg még csak ott végezhető el 
a májátültetés, többnyire az ő segítségükkel 
tudnak kinttartózkodni, sokszor bizony 
hónapokig kell a szállásukat finanszí-
rozni. 

Ismerjük meg munkájukat most 
még jobban, és ünnepeljük együtt 
mindkettőnk 25 éves működését!

“Egy szív a gyermekekért” Alapítvány
alapítvány a gyermekek egészségért

 
Alapítványunk 1991. évi megalakulásakor azt tűzte ki 

célul, hogy a Magyarországon nem gyógyítható gyerme-
kek – a családok anyagi helyzetétől függetlenül –  esélyt 
kapjanak a gyógyulásra, de legalábbis életminőségük ja-
vítására. Támogatásaink során nem teszünk különbséget 
támogatott és támogatott között. Eddig még soha nem 
utasítottunk el olyan kérelmet, mely az alapító okiratban 
foglalt támogatási feltételeknek megfelelt. 1998 óta köz-
hasznú szervezetként működünk.

Sok olyan betegség, illetve műtéti eljárás van, mely 
még hazánkban nem hozzáférhető, de valahol a 

világban van már rá megoldás. Az orvosokkal, 
az OEP-el és a szülőkkel összefogva lehető-
ségeket keresünk és segítünk a családoknak 
abban, hogy együtt lehessenek életüknek 
talán egyik legnehezebb időszakában. Tu-
datában vagyunk annak, hogy egy ilyen  kül-

földi gyógykezelés hatalmas lelki – pszichikai 
megterhelés, és nem egy család felbomlásához 

is vezethet. Ezek a nehéz percek, órák, napok a 
gyermek mellett, együtt jobban feldolgozhatók.

alapítva
1991. évben

segíts, hogy
             segíthessünk

segíts, hogy
             segíthessünk

Együttműködésben
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Partnerek

Megalakulásunk óta napjainkig   több száz gyermek 
gyógyulásához járultunk hozzá. A bonyolultabb műté-
tek elvégzésére többször kell nagy szakmai gyakorlattal 
és rutinnal rendelkező amerikai, kanadai és nyugat-eu-
rópai klinikákat, kórházakat megkeresni, melynek ered-
ményeként támogatottjaink  a világ számos kórházában, 
klinikáján részesültek gyógykezelésben, rehabilitációban. 
Van olyan gyermek, akinek gyógyulását évek óta folya-
matosan segítjük. Jelenleg is több gyermek gyógykezelését 
támogatjuk. Amióta  Németországban lehetőség nyílt az 
élődonoros májtranszplantációs műtétekre, több magyar 
gyermek kinttartózkodását is tudtuk támogatni Ham-
burgban, Kielben és Essenben az egyetemi klinikákon. 

Sokan kaptak új esélyt a Müncheni Herzzentrumban, a 
Birminghami Children’s Hospitalban, a párizsi Marie-
Lannelongue Sebészeti Központban vagy a Boston 
Children’s Hospitalban, ha a szívükkel volt gond. Speci-
ális eljárások alkalmazásával sikerült jelentősen javítani a 
kicsik életminőségét Londonban a Great Ormond Street 
Hospitalban, a bécsi AKH-ban, a zürichi Schulthess 
Klinikán, St. Louisban a Children’s Hospitalban, Ham-
burgban az Altonaer Kinder Krankenhausban, Varsóban 
az Olinek Terápiás Központban, és   még lehetne sokáig 
sorolni a nevesebbnél nevesebb intézeteket. 

Tudjuk, hogy a szülők mindenre képesek gyermekük  
egészsége érdekében, és azért, hogy őket ebben segítsük, 
az általunk támogatott gyógykezelésekről részletesen be-
számolunk honlapunkon és Facebook-oldalunkon. Segí-
tünk azoknak, akik szeretnék felvenni a kapcsolatot egy-
egy gyógykezelt gyermek szüleivel.

2004-ben arra a felismerésre jutottunk, hogy – bár a 
műtéti technikákban idehaza is jelentős fejlődés követ-
kezett be – még több gyermek gyógyulását tudnánk úgy 
segíteni, ha az itthoni gyermekintézményeknek a szá-
mukra égetően fontos műszerek adományozásával segí-
tenénk. E célból módosítottuk alapító okiratunkat, és 
azóta folyamatosan kiírjuk nyílt és meghívásos  műszer-
támogatási pályázatunkat. A cél az, hogy a legkisebb 
gyermek-egészségügyi intézetek is hozzájussanak olyan 
modern műszerekhez, egészségügyi berendezésekhez, 
melyek megvételére anyagi lehetőségeik nincsenek. Ed-
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dig közel hatvanmillió forint értékben adtunk át fontos, 
a gyógyításhoz, életmentéshez szükséges eszközöket az 
ország minden táján működő kórházaknak. Több olyan 
intézmény is van, amelyek fejlesztését éveken át, lépés-
ről-lépésre támogatjuk.

Nagy eredménynek tekintjük, hogy összefogva a 
hazai anyaintézetekkel, már több alkalommal sikerült 
egészségügyi szakemberek külföldi klinikákon, neves 
intézetekben történő továbbképzéséhez hozzájárulnunk. 
Ők már itthon segítik a gyermekek gyógyulását és vé-
geznek kiváló munkát. Szeretnénk ezt az igen hasznos -  
mindenki számára eredményt hozó gyakorlatot folytatni.

Gyógykezelések során a gyermeket napról napra éri 
stressz: a vizsgálatoktól, kezelésektől, a „szuritól” való 
félelem. Néhányuknak hónapokon keresztül kórházi 
körülmények között kell   élnie. Alapítványunk egyik 
támogatójának  segítségével 2015-ben elkezdtük kiala-
kítani a „fájdalomdíj”-sarkokat. A vizsgálatok után apró 
játékokból lehet válogatni, készülni lehet a következő 
alkalomra, tervezni, „mi legyen az újabb játék”.  Először 
az ország nyolc nagy onkológiai intézetében alakítottuk 
ki, közel 12000 ezer játék felhasználásával. Az adomá-
nyozható játékok mennyiségétől függően reméljük, to-
vább tudjuk folytatni ezt a kezdeményezésünket.

25 éve azért dolgozunk, hogy segítsük a gyermekek 
gyógyulását. A kapott támogatásokat  szinte teljes mér-
tékben céljaink megvalósítására tudjuk fordítani, mert 
a segítőink díjazás nélkül dolgoznak. Újabb és újabb 
utakat keresünk, hogy minél több gyermeken tudjunk 
segíteni, illetve hogy a gyermekkórházaknak és intéz-
ményeknek még több támogatást tudjunk adni.

  Dr. Kelenhegyi Judith 
a kuratórium elnöke

Jó hírek

honlap: 
www.egysziv.hu

Facebook: 
www.facebook.com/egyszivalapitvany
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„MI IS NYARALUNK!”
1%

A szervátültetett
gyermekekért!

Kérjük, támogassa adója 1%-val
a szervátültetett és szervátültetésre váró gyerekek

nyári rehabilitációs táborát!

Köszönjük segítségét!

TRANSZPLANTÁCIÓS ALAPÍTVÁNY 
A MEGÚJÍTOTT ÉLETEKÉRT
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Az olimpiai mozgalom története 
i.e. 776-tól napjainkig

Az első olimpiai játékokat a hagyomány szerint i. 
e. 776-ban rendezték, ettől kezdve a görög városálla-
mok versenyzői négyévente gyűltek össze Olümpiában, 
hogy összemérjék erejüket. A négyéves ciklus egy gö-
rög időszámítási rendszer alapja, az olimpia ideje pedig 
a városok közti béke időszaka volt. A versenyek alap-
elvének a „kalokagathiát”, a testi szépség és az erköl-
csi jóság egységét tartották; ennek változata az ismert 
szólás: ép testben ép lélek. Az első olimpia egy napig 
tartott, az egyetlen számban, a kb. 200 méteres stadi-
onfutásban csak férfiak vettek részt. Az ókori olimpia 
mindvégig a férfiak versenye maradt, nők még a nézők 
között sem lehettek jelen. Később bevezettek más fu-
tószámokat is, a diszkosz- és gerelyvetést, a távolug-
rást, a birkózást, majd az ökölvívást, a kocsiversenyt és 
a pankrációt, s a program 5-6 napig tartott. A római 
hódítás után az olimpiák presztízse csökkent, végül I. 
Theodosius császár i. u. 393-ban betiltotta az addigra 
már több mint ezeréves tradíciót megélt játékokat.

Az olimpiai eszme felélesztését a reneszánsz óta többen 
felvetették, 1877-ben Athénban a játékok újbóli megren-
dezését is megkísérelték, ám az csúfos kudarcba fulladt.

Az újkori olimpiai játékok eszméjét végül a francia 
Pierre de Coubertin báró vitte sikerre. Coubertin olyan 
olimpiát tervezett, amelyen minden nemzet részt vehet, 
s amelyen az angol fair play-t az antik tradicióval ötvö-
zik. Az 1894 nyarára Párizsba összehívott Nemzetközi 
Atlétikai Kongresszuson 13 ország 49 sportszövetségé-
nek képviselői vettek részt, köztük a magyar Kemény 
Ferenc. A tanácskozásnak két programpontja volt: az 
olimpiák felújítása és az amatőrkérdés. Ekkor alakult 
meg Demetriosz Vikelasz görög diplomata vezetésével a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság, amely úgy döntött, 
hogy az új olimpiákon valamennyi nemzet sportolói 
részt vehetnek. A görög hagyomány miatt az első ver-
senyt Athénbe, a következőt pedig Coubertin tiszteletére 
Párizsba tervezték, majd négyévenként más-más ország 
nagyvárosába kívánták vinni a viadalt. A mozgalom jel-
szava ez lett: Citius, altius, fortius –  azaz: Gyorsabban, 
magasabbra, erősebben.

Az 1896. április 6-15. közt megrendezett első újkori 
olimpia sikere láttán a görög kormány, amely kezdetben 
ellenezte a játékokat, el akarta érni, hogy a rendezési jog 
végleg Görögországban maradjon, de ezt Coubertin-

nek sikerült megakadályoznia. Az egymást követő 
olimpiai játékokon egyre nőtt a résztvevő országok, 
sportolók száma, akik egyre több sportágban mérhették 
össze erejüket.

Az ókori eszme- a háború felfüggesztése a ver-
senyek idejére - idővel a visszájára fordult: éppen az 
olimpiák szüneteltek a két világháború éveiben. (Az 
első világháború idején az 1916-os, a második alatt az 
1940-es és 1944-es játékok maradtak el. Érdekesség, 
hogy 1914-ben Budapestnek ítélték a VII., 1920-as játé-
kok rendezési jogát, de a vesztes első világháború miatt 
nem csak ezt vonták meg, hanem a magyar sportolók 
sem indulhattak az Antwerpenbe áthelyezett olimpián.) 
A berlini versenyek 1936-ban a náci propaganda színhe-
lyévé váltak, 1972-ben Münchenben a terrorizmus tört 
be a sport világába, az 1980-as moszkvai és az 1984-
es Los Angeles-i olimpia pedig a két világhatalom és 
szövetségeseik bojkottjáról emlékezetes. A mozgalom a 
nehézségek ellenére mégis fennmaradt, s az emberi-
ség legnagyobb közös vállalkozása lett.

A paralimpiai játékok története 1948-ban kezdődött 
azzal, hogy az angliai, London melletti Aylesburyben 
működő Stoke Mandeville-i kórház (Gerincsérülési Köz-
pont) brit hadirokkantjaival 1948. július 28-án, a londo-
ni XIV. Olimpiai Játékok nyitónapjával egybeesően, Dr. 
Ludwig Guttmann professzor, a kórház igazgatója meg-
rendezi az első Stoke Mandeville versenyt. A kórház ud-
varán a 12 kerekesszékes „kórházi beteg” versenyző rész-
vételével lebonyolított íjászverseny az érintettek számára 
óriási élmény, s ugyanakkor a PARASPORT fejlődésé-
nek kiindulópontja volt. A holland hadisérült sportolók 
részvétele az 1952-es Stoke Mandeville-i játékokon az 
első nemzetközi versenyt jelentette. Az ezt követő évek-
ben Európa számos országának kórházaiban is alkalmaz-
ni kezdték a sportot, mint a háborúban megsérült embe-
rek helyreállító rehabilitációs technikáját.

Először 1976-ban a torontó olimpiádon kaptak hiva-
talosan versenyengedélyt az akkori két világszervezettől 
(ISMGF-ISOD) és a verseny rendezőitől az amputált 
és vak sportolók. A látássérültek két kategóriában, at-
létikában és csörgőlabdában, míg az amputált sportolók 
kilenc sérültségi  kategóriában (atlétika, úszás, asztali-
tenisz, lövészet és röplabda) versenyezhettek. Ekkor vá-
lik véglegessé, hogy ez a sportmozgalom már nemcsak a 
hadisérülteké. Megindul az egyre szélesebb, más erede-
tű sérültségű sportolói rétegek számára is a versenyzési 
lehetőség biztosítása.

Az olimpia
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A 2016-os olimpia
A 2016. évi nyá-

ri olimpiai játékok, hi-
vatalos nevén a XXXI. 
nyári olimpiai játékok há-
zigazdája Brazília fővá-
rosa, Rio de Janiero lesz, 
amelyet 2016. augusztus 
5. és augusztus 21. kö-
zött rendeznek meg. A 
rendezvényt a 2016. évi 
nyári paralimpiai játé-
kok követi. A játékok megrendezésével Rio de Ja-
neiro lesz az első dél-amerikai város, amely olimpiát 
rendez.

Az olimpia jelképe, logója három, a brazil nem-
zeti színeknek megfelelő alakot ábrázol, amely öle-
lésbe fonódva a Cukorsüveg-hegyet szimbolizálja.

Az olimpia kabalája egy macskaféle alak. A két 
figura nevéről szavazás döntött, melynek eredmé-
nyét 2014. december 15-én hozták nyilvánosság-
ra. A lehetséges névváltozatok: Oba és Eba; Tiba 
Tuque és Esquindim, valamint Vinicius és Tom 
voltak. A voksoláson Vinicius és Tom győzött. A 
neveket Vinicius de Moraes és Tom Jobim brazil ze-
nészek emlékére adták.

A riói olimpia a számok tükrében:
41 sportág, 10 500 olimpikon, 34 versenyhelyszín

22 paralimpiai sportág, 4 350 paralimpikon
7,5 millió belépőjegy

Olimpiai falu: 75 hektáron, 9 460 szoba, 17 700 ággyal
Közel 37 milliárd brazil real (3 648 milliárd forint) 

összköltségvetés.
Forrás: 

wikipedia.org
sport.tensi.hu

nemzetisport.hu
mtva.hu

hparalimpia.hu

218 egyszeres,
51 kétszeres,
18 háromszoros 
(Balczó András, 
Benedek Tibor, Biros Péter, 
Berczelly Tibor, Fenyvesi 
Csaba, Gyarmati Dezső, 
Dusev-Janics Natasa, 
Kabos Endre, Kammerer 
Zoltán, Kárpáti György, 
Kásás Tamás, Kiss Gergely, 
Kovács Katalin, Molnár 
Tamás, Papp László, 
Rajcsányi László, 
Storcz Botond, Szécsi Zoltán),
3 négyszeres 
(Darnyi Tamás, Fuchs Jenő, 
Kulcsár Győző),
2 ötszörös 
(Egerszegi Krisztina, 
Keleti Ágnes)
2 hatszoros 
(Kárpáti Rudolf, Kovács Pál) 
és1 hétszeres 
(Gerevich Aladár)
olimpiai bajnok. 

A legeredményesebb magyar 
sportoló Gerevich Aladár 
vívó, hét aranyéremmel 
(ebből egy egyéni és hat 
csapatérem). 

A legtöbb egyéni aranyérmet 
– ötöt – eddig Egerszegi 
Krisztina nyerte.

A 295 olimpiai 
bajnok közül

73 vízilabda (9 aranyérem),
56 vívás (35),
45 labdarúgás (3),
31 kajak-kenu (22),
19 úszás (25),
18 birkózás (19),
13 torna (15),
12 öttusa (9),
10 atlétika (10),
8 ökölvívás (10),
6 sportlövészet (7),
2 súlyemelés (2),
1 cselgáncs (1),
1 művészeti versenyek (1)
sportágban lett olimpiai 
bajnok.

Magyar paralimpiai 
bajnokok

Asztalitenisz: 
Tauber Zoltán, Pálos Péter
Úszás: 
Pásztory Dóra és Sors Tamás
Vívás: 
Szekeres Pál

Magyarország olimpiai 
bajnokainak listája

Magyarország olimpiai bajnokai azok a sportolók, akik az újkori 
olimpiai játékokon a magyar csapat tagjaként olimpiai bajnoki címet 
szereztek.

A máig megrendezett 27 újkori nyári olimpia közül (3 elmaradt a 
világháborúk miatt) a magyar sportolók 25-ön vettek részt, és összesen 
168 olimpiai aranyérmet szereztek. Ebből 123 aranyérem egyéni, 45 
pedig csapatsportágban/versenyszámban elért eredmény. Összesen 
295 magyar sportoló viseli az olimpiai bajnok címet. Közülük
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Jó hírek

Gyurkó Alexandra az év sportolója
„Ez a díj 10 éves pályafutásom legnagyobb elisme-

rése, kárpótol minden meg nem szerzett aranyéremért. 
Ahányszor csak ránézek a díjra, elmosolyodom 
és arra gondolok, hogy igenis az ilyen pillanato-
kért érdemes csinálni” nyilatkozta Gyurkó Ale-
xandra, aki most készül az érettségi vizsgára, és aki 
egyébként 9 hónapos korában az édesanyjától kapott 
májszegmensnek köszönheti életét. 2004-ben, az 
első MI IS NYARALUNK táborban kedvelte meg 
az úszást, 2006-ban már a pécsi Európa Játékon ver-
senyzett, 2007-ben a bangkoki Világjátékon bizonyí-
tott, és azóta a TRAPPANCS Egyesület tagjaként 
halmozza az érmeket, elismeréseket. 

A 2015 évi, Argentínában rendezett Világjátékon 
elért eredményei meghozták a legmagasabb elismeré-
seket is: Veszprém megye Legjobb Sportolója és Az Év 
Portolója Speciális Sport kategóriában, valamint Vesz-
prém város Legjobb Sportolója Utánpótlás kategóriában. 
Gratulálunk Szandi! Ne hagyd abba!

Elismerések
A hagyományos farsangunkon már hagyomány-

nyá vált az is, hogy az Alapítvány munkáját se-
gítő szülők tevékenységét oklevéllel ismerjük el.  
Idén a Zahoray és Bede szülők mellett Zétényiné Virág 
Marika, az unokáját egyedül nevelő nagymama is elis-
merésben részesült, mint a leghatékonyabb és legszor-
gosabb 1 %-ot gyűjtő

Tüdőtranszplantáció - 
Magyarországon

Az Országos Onkológiai Intézet bázisán működő SE 
Mellkassebészeti Klinikán múlt év decemberében elvé-
gezték az első hazai tüdőátültetést.  A hat órás műtét si-
keres volt, az 53 éves beteg, aki egy 59 éves agyhalottból 
származó tüdőt kapott, pár hét után elhagyhatta a klini-
kát, és felerősödése érdekében rehabilitáción vesz részt, 
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izomerősítő gyakorlatokat 
végez. A környező orszá-
gokban Ausztrián kívül 
egyedül Magyarországon 
van lehetőség tüdőátülte-
tésre. A magyar betegeket 
eddig a bécsi AKH –ban 
műtötték, melynek évek 
óta munkatársa Dr. Lang 
György professzor, aki 
bécsi állása mellett a SE 
Mellkassebészeti Klinika 
igazgatója, és óriási tapasz-
talatával természetesen az 
itthoni transzplantációs team vezetője.

Börcsök Enikő Príma díjat kapott
Börcsök Enikő színművész – évek óta alapítvá-

nyunk önkéntes segítője, kétszeres vesetranszplantált 
– 1991-ben végezte a Főiskolát. 2000 óta a Vígszín-
ház tagja, számtalan színházi- és filmszerep fűződik 
a nevéhez. Múlt év óta pedig a Színház- és Filmmű-
vészeti Egyetem osztályvezető tanára is ráadásként. 
Díjainak, elismeréseinek se szeri, se száma, mi itt 
most csak az utóbbi pár hónapban kapott elismeréseit 
soroljuk fel.

Múlt évben a társadalmi szavazók, a hétköznapi szín-
házlátogatók a Halhatatlanok Társulatába örökös tagnak 
választották, színházi társulata a legjobb színésznőnek járó 
Ajtay Andor emlékdíjjal ismerte el munkáját. December-
ben az egyik legrangosabb elismerésben részesült, Prí-
ma díjat kapott. Januárban a filmkritikusok a legjobb női 
mellékszereplőnek választották. Szerintünk a Kossuth díj 
is kijárna már neki, reméljük, ebben az évben meg is lepik 
vele! Gratulálunk Enikő és sok erőt, egészséget kívánunk 
a munkádhoz!

Hasi szervek transzplantációja 
– európai élvonalban a Semmelweis Egyetem 

Transzplantációs és Sebészeti Klinikája 

Első helyen áll a nem élődonoros veseátültetések szá-
mát tekintve a Semmelweis Egyetem Transzplantációs 
és Sebészeti Klinikája az Eurotransplanthoz tartozó 77 
vesetranszplantációs centrum között. Májtranszplantációk 
terén a harmadik legjobb teljesítményt nyújtja az intéz-
mény a nyolc európai tagországot tömörítő nemzetközi 
szervezet friss összesítése szerint. 2015-ben összesen 263 
szerv átültetését végezték el a klinikán. segítőnk.

A Transzplantációs és Sebészeti Klinika a 
vesetranszplantáció tekintetében állandó ellátást biztosít 
az észak- és nyugat-magyarországi régió területén. Tavaly 
167 veseültetést végeztek, 11 esetben gyermekek kap-
tak szervet. 147 nem élő donoros beavatkozás történt. A 
májtranszplantáció terén a klinika országos feladatot lát el, 
az átültetések száma jelentősen emelkedett a korábbi évek-
hez képest.   Az Eurotransplant 49 májtranszplantációs 
centruma közül Budapesten végezték a harmadik legtöbb 
májátültetést, megelőzve ezzel számos nagy tapasztalattal 
rendelkező régi európai centrumot.   A 89 májátültetés-
ből hat esetben gyermekeken került sor az életmentő 
beavatkozásra.

Fotó: Kovács Attila
Forrás: Semmelweis Médiasarok
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Igaz történet

Aliz boldogan mesélte a 
barátainak, hogy az 
anyukája és a testvére 

ma érkeznek haza a kórházból.
– Minden készen áll! – mon-

da nevetve a kislány. Pocaknak 
kék színű szobája van, picurka 
rácsos ágya, és sok zenélős já-
téka.

Annyira várom már, hogy haza-
jöjjenek! – lelkendezett. 

De anya aznap nem jött, és másnap 
sem.

Mi történt? – kérdezte sírósan a kislány.
A testvéred beteg. – válaszolta szomorúan apa.
A kislány elrohant és a kis orvosi táskájával tért visz-

sza. 
– Majd én meggyógyítom!
Az apukája napok óta először elmosolyodott.
Gyere, Lizike, most bemegyünk anyához és a kis-

testvéredhez.
A kórházban a kislány boldogan ölelte meg az 

anyukáját, és kíváncsian nézegette a testvérét.
– Anya, igazán szép ez a kisbaba, de miért ilyen sár-

ga a bőre?
– Mert nem működik rendesen a mája, drágám. – 

mondta az apukája.
– Mi az a máj? -kérdezte Aliz.
- A máj egy olyan szerv, ami tisztítja a vért, segít 

lebontani az ennivalókat. De ne aggódj, itt vannak a 
doktorbácsik, doktornénik, és meggyógyítják a test-
véredet. 

– De hogyan gyógyítják meg?

– Először is kivizsgálják a kisbabánkat. Az ult-
rahangos doktor néni megsimogatja a pocikáját 
egy eszközzel, és megnézi, mi van odabenn. Gyere, 
megnézzük, hogy csinálják! Aztán vért is vesznek 

tőle.  
– Ide nem jöhetsz be, Lizi, de elmondom, mi történik.

Anya megfogta a kislány apró, puha kezét, és végig-
simította.

– Nézd, itt vannak az ereid, ezekben áramlik a vér. 
Egy picike tű segítségével kis csövekbe csepegtetik a 
vért, hogy azután megvizsgálhassák. A vérvizsgálatból 
nagyon sok minden kiderül.

– De anya! Olyan lassan megy minden, én már sze-
retném, ha hazajönnétek. – szomorkodott a kislány.

– Légy türelmes, drágám, nagyon sok vizsgálati 
eredményre várni kell, de mindjárt jön a doktor 

bácsi, és elmondja, mi fog történni.
Jött a doktor bácsi és elmagya-

rázta, hogy a kisbaba csak akkor 
gyógyul meg, ha kap egy új májat. 
Végre hazavihették a kisbabát, de na-
gyon gyakran be kellett járniuk a klini-
kára, mert Pocak nem érezte jól magát, 

a hasa is olyan lett, mint egy nagy labda. 
Nem kellettek neki a gyógyító porocskák 
sem, amiket anya minden reggel és este 

beadott neki. A doktor bácsi szerint ez a má-
jacska már nem működik jól, ezért nem 

akar enni Pocak, és nem termeli már a kis 
„építőkockákat”, amiket enzimeknek hívnak.

Egy szép tavaszi napon Lizi négy repülő-
jegyet talált a posaládájukban. 

– Hova megyünk? -kérdezte 
a kislány.

– Elutazunk egy másik or-
szágba, ahol meggyógyít-
ják a testvéredet. 

Aliz és P ocak
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Igaz történet
Gyere, pakoljunk!
Kora délután szállt le a gép a né-

met repülőtéren, onnan taxival 
utaztak tovább egy másik vá-
rosba, ahol már nagyon 
várták őket az orvosok. A 
kórházban nagyon kedves 
emberek fogadták őket.

– Apát és a babát ki-
vizsgáljuk.  – mondta a né-
met orvos.

– Apa, te is beteg vagy?  –
kérdezte félve Lizi.

– Nem, kincsem, én makkegészsé-
ges vagyok, azért vizsgálnak ki, mert az én májamból 
fognak levágni egy pici darabot. 

– Ezt nem értem, kérlek, magyarázd el!
– Tudod, Lizi, Pocak májacskáját már nem lehet 

meggyógyítani, de apa mája nagyon egészséges, ő tud 
segíteni a kistestvéreden.  – mondta anya

Apa majd pár órára bemegy Pocakkal a kórházba, 
ott alszanak majd egy nagyot, és míg ők pihennek, ki-
veszik Pocak rossz májacskáját, és apa májdarabkáját 
teszik a helyére. – folytatta anya. Szépen összevarrják, 

mert csak akkor működik jól, ha minden tökéletesen 
passzol, mint a puzzle-ban.

– Az új májdarabkától meggyógyul majd?  
– nézett kérdőn Aliz. Szép bőre lesz, ehet 
mindent, és nem lesz majd nagy a hasa? 

– Az orvosok min-
dent megtesz-

nek, hogy így 
legyen, kicsim.

A műtét 
napján nagy 

volt az izga-
lom.

– Anyácska, biztos, hogy meggyógyul 
majd Pocak?

– Nem tudom kicsim, de ne gondolj 
erre! Kulcsold össze a két kezecskéd és 
szorítsunk érte! - De én nem tudom, 
mit kell mondani. – suttogta a 
kislány.

Az anyuka könnyezett, és 
így szólt:

– Elég, ha gondolsz rá… 
és szereted.

A műtét nagyon hosz-
szú volt, a kislány elaludt 
a testvére puha nyusziká-
jával.

Arra ébredt, hogy az édesanyja simo-
gatja a haját.

– Gyere kicsim, meglátogatjuk 
apát.
– Apa hasán van egy seb, le van ra-

gasztva – mesélte később nagyinak a telefon-
ba Lizi.
Pocakot meg nem láttam, ki van kötözve, nehogy 

megszökjön.
– Azok csövek, amelyeken keresztül gyógyszere-

ket, infúziót kap. Nem tud megszökni, hiszen mélyen 
alszik – mosolygott Apa.

Két héttel a műtét után Aliz végre találkozhatott a 
testvérével.

Nagy volt az öröm, Lizi megsimogatta a kisöccsét, 
odaadta neki a nyuszikáját, és közösen megnézték Po-
cak műtéti hegét.

– Mostantól nagyon kell rá vigyáznunk.
- De eljöhet majd velem az oviba? – kérdezte a kis-

lány.
– Egyelőre nem, veszélyes lenne neki, mert ott le-

hetnek beteg gyerekek, akik köhögnek, tüsszögnek.
– Az miért baj?  – nézett kérdőn Aliz.
– Mert egy tüsszentéssel sok-sok csúnya manó, ug-

rik széjjel a levegőben, amik aztán Pocak szervezetébe 
jutva nagy bajt tudnak okozni. Úgyhogy vigyázni kell 
a testvéredre! – mondták szigorúan a szülők.

– Mi az első számú szabály, kisasszony?
– Tudom, apa! Kézmosás, kézmosás, fertőtlenítés!
Néhány hét múlva hazautazhattak.
Az orvosok nagyon örültek, hogy a műtét jól si-

került; Pocakot eleinte minden héten, azután kéthe-
tente, majd később havonta kellett vinni ultrahangra, 
vérvételre. Közösségbe még sokáig nem merték vinni. 
Egyszer aztán apa egy kis borítékot adott oda Lizinek.

– Anyucikám, nézd, bábszínházjegyek,
négy darab, végre mindannyian elmehetünk!

Úgy szeretlek 
benneteket, és 
olyan boldog 
vagyok, hogy 
Pocak is meg-

gyógyult! – ölelte 
át nevetve a kislány 

családját.

Gálné Berczeli Ildikó, 
aki maga is májtranszplantált, 

és egy kétszeresen 
májtranszplantált kisfiú 

édesanyja
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D. László 10 éves

Lacika hosszú művese 
kezelés után kapott vesét. 
A klinikán töltött idejét 
nagyon jól viselte, minden 
csinos nővérkének bókolt 
és mindent lefényképe-
zett. Nagyon szeret fociz-
ni és várja a nyári tábort, 
hogy fürödhessen a Bala-
tonban. 

É. Kristóf 4 éves

Kristóf édesanyjától 
kapott vesét, nagyon 
türelmesen viselte a vá-
rakozási időt. Gyorsan 
felépült és már boldo-
gan biciklizik és issza 
kedvenc italát, a kakaót. 
Nagyon szereti a számí-
tógépes játékokat és sze-
ret legózni.

H. Ákos 10 éves

Ákos szintén édes-
anyjától kapott vesét. 
Nagyon nehezen viselte 

a művese kezelé-
seket, és már 

nagyon várta, 
hogy meg-
történjen a 
t ranszplan-
táció. A kli-
nikán töltött 

időt kártyacsatákkal töltötték és termé-
szetesen az elmaradhatatlan tabletezéssel.

M. Zsófia 10 éves

Zsófit is édesanyja ajándékozta meg egy vesé-
vel. Műtét előtti napon kapott egy tabletet, hogy ne 

unatkozzon a kórházban töltött idő alatt, hát nem 
unatkozott, az biztos. Nagyon szereti Violettát és a 

Jégvarázst, gyűjti a matri-
cákat és szerinte nem! de 
nagyon szépen rajzol!

Maléth Anikó
SE Transzplantációs és 

Sebészeti Klinika

G. Krisztián 13 éves 

Krisztián karácsony 
után ismét ajándékot 
kapott, egy jól működő 
vesét.  Műtét után gyor-
san felépült és hamaro-
san visszatérhet a bará-
tai közé.

Beni édesanyja írta a kis jellemzést Király Kata koordinátor 
(GOKI) kérésére a legújabb szívtranszplantált kis társunkról

D. Benjamin 12 éves

Új szívet kapott 
2016. 01. 19.-én

Sosem volt egy spor-
tos alkat, de az úszást, 
biciklizést nagyon sze-
reti. Mindig inkább 
játszani szeretett. Le-
gózni,   rajzolni,   építe-
ni. Szereti a táborokat.  
Úszás, képregény, pék-
tábor, ilyeneken vett 
részt. Olyan ő sokszor, 
mint egy kis szórako-
zott professzor. Nagyon nyugis, jólelkű, fegyelme-
zett gyerek. Szereti a saját tempójában élni a kis éle-
tét. Azt mondta valamelyik nap, hogy nem is bánja, 
hogy ez történt vele, mert sok jó dolog lett körülötte, 
és reméli, sok barátot szerez majd, ha ő is mehet tá-
borozni!

Üdv közöttünk!

Új trappancsok!



Irodalom

Az angyal 
Úgy hívnak engem, hogy Hop. 
Azért vagyok e földön, hogy életeket 
Mentsek.

Adjak egy új esélyt a beteg gyerekeknek, a felnőtteknek, 
Azoknak, akik segítségre szorulnak, én máris megyek és 
Segítek.
 
Új életet adhatok nekik 
Új esélyt a jobb élethez, 
Az álmukhoz, hogy olyanok legyenek, mint a többi ember!

Egyszer csak megérzem a szívemben, ha valaki bajban van, 
Segíteni kell rajta, én már szállok is, és 
Segítek egy kis varázsporral, hogy ne essen baja! 

Új életet adok neki, hogy 
Elérhesse az álmait s angyal szárnyán szállva 
Egészségesen élhesse az életét! 

A szeretettemmel segítek, 
S ha neked már segítettem, 
Akkor továbbmegyek segíteni másoknak 

Most elköszönök, mert én megyek, de te nem, 
Te itt maradsz a Földön, 
De ha bárki bajba kerül, segíteni kell rajta, 
Én sietek, máris itt leszek!

Angyalka száll fel az égre, elköszön tőled végleg. 
Megmentettem az életedet, de most már megyek,
Messziről mindig nézni, őrizni foglak téged! 

Ambarus Fanni (12 éves, szívtranszplantált) versei

Lehetnél Te is
A szellő mi simítja arcom,  
lehetnél te is ! 
 
Az ezernyi csillag, mi minden este rám tekint,  
lehetnél te is! 
 
A Hold, mi minden éjjel vigyáz rám,  
lehetnél te is !  
 
A Nap, mi minden nap felkel s ragyog rám,  
lehetnél te is ! 

A madarak, kik szállnak az égen s reám néznek,  
lehetnél te is ! 
 
Az eső, mi lehull az égből s eláztat,  
lehetnél te is ! 
 
Az ezernyi fa közül,  
lehetnél te az egyik! 
 
Az ezer szem közül, mi reám néz nap mint nap, 
az egyik szem lehetne a tied is! 
 
Az ezernyi jó szó közül, ami nekem szól, 
az egyik lehetne a tied is! 
 
De számodra én nem vagyok más,
csak egy idegen, ki nem számít neked! 

Pedig én szeretlek!

Csak gondolj rám!
Piciny tündér ki én vagyok,  
Vigyázok rád,
Ahogy majd a csillagok, mindig ott leszek veled,
Segítek neked, ha bajban leszel
Ha felnézel majd az égre, én ott leszek az ezernyi csillag között 
Én ott leszek, te nem fogsz látni, de ha rám gondolsz, 
Mindig veled leszek! 
Én látom mosolyod arcodon, a tündéri kezed s mindened
Soha ne félj, én ott leszek!
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Könyvajánló

Nagyobbaknak 
Diana Wynne Tones: 

Vándorló palota

 Képzelj el egy palotát! A palota 
vándorol… és ez még nem minden! 
A palotán négy kapu van, és mind-
egyik egy másik városba vezet. Néz-
zünk kicsit beljebb ebbe a kastélyba… 

egy öregasszony takarít, és beszél a 
tűzhöz, egy fiatal fiú egy mozsárban 
kotyvaszt valamit, és egy jólöltözött, 
jóképű férfi lép ki a fürdőből. A férfi 
egy varázsló, az ifjú egy varázslóta-
nonc, az idős hölgy nem is idős, ha-
nem egy fiatal lány, akit egy szörnyű 
átok sújt, a tűz pedig nem más, mint 
egy tűzdémon. De térjünk vissza a 
lányhoz, Sophie-hoz… vajon hogy 
lett kilencven éves pár perc leforgása 
alatt? Mi lett a testvéreivel? És a leg-
főbb kérdés: visszakapja még valaha 
fiatalkorát? Ez mind kiderül Diana 
Wynne Tons regényéből.

Kisebbeknek 
Bartos Erika:

Őrangyal

A környezetünkben sok fogyaté-
kosnak nevezett ember él. Én nem 
nevezném ezeket az embereket fo-
gyatékosnak, mert nem azok. Sem-
mi nem hiányzik belőlük, ami az 
„egészségeseknek” megvan, csak 
egy kicsit nehezebben élnek, mint 
mások. Bartos Erika Őrangyal című 
mesekönyvének alcíme nem véletle-
nül „Mesék az elfogadásról”. A me-
sekönyvben négy mese van. Mind-
egyik arról szól, hogy a társadalom 

által „fogyatékosnak” titulált em-
bereket el kell fogadni. Samu, Lili, 
Misi és Viola története megérteti a 
kisebbekkel, hogy attól, hogy vala-
ki nem lát, hall, vagy esetleg nem 
tud felállni a kerekesszékből, még 
ugyanúgy érez, nevet, sír, szeret, 
mint mindenki más.

Turbuly Lilla:
Talált szív

Pepe egy nap talál egy szívet. 
Vajon ki lehet a gazdája?  A kis-
fiú rögtön kutatásba kezd a nővé-
re és az óvodás csoporttársai se-
gítségével. A szív gazdája sokáig 
nem kerül meg, de Pepe elviszi a 
kórházba a „kardigánhoz hasonló 
nevű osztályra, (kardiológia) ahol 
a szívbetegek vannak. Itt találko-
zik Gyöngyivel, aki ugyan nem a 
szív eredeti tulajdonosa, 
mégis megkapja 
Pepétől. Vajon 
megkerül va-
laha a szív igazi 
tulajdonosa? Ta-
lán közelebb van, 
mint Pepe gon-
dolta volna…

Luka Timi könyvajánlója
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Programajánló

Húsvéti programok a Balaton körül, 
tavaszvárás a Balaton-felvidéki 

Nemzeti Parkban, több helyszínen: 
http://www.programturizmus.hu/

ajanlat-husveti-programok-a-balaton-korul.html 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága 
szeretettel várja tavaszi – húsvéti foglalkozásokra 
az érdeklődőket a Vörsi Tájházba, Kápolnapusztára 
a Bivalyrezervátumba, és Tihanyba, a Levendula 
Ház Látogatóközpontba. A foglalkozáson való rész-
vétel minden helyszínen ingyenes!

Húsvét a Hortobágyon: 
http://www.programturizmus.hu/
ajanlat-husvet-hortobagyon.html 

 
• Húsvétoló a Hortobágyi Nemzeti Park nép-

rajzi kiállításaiban
• Húsvéti hosszú hétvége a Hortobágyi Ma-

dárparkban
• Húsvét a Pusztai Állatparkban (március 26.)
• Húsvét a Hortobágyi Vadasparkban
• Tojásexpressz a Hortobágy-halastavi Kis-

vasúton

Húsvét Hollókőn: 
http://www.holloko.hu/info/husveti-fesztival/

programok/index.html

Gasztronómiai és hagyományőrző programok, 
kulturális programok.

Szalóki Húsvét (Egerszalók): 
http://www.programturizmus.hu/

ajanlat-szaloki-husvet.html

Felelevenítjük a húsvéti szokásokat, a népi 
locsolás, tojásfestés hagyományait, de meg-
ismerhetik a tojásírás és egyéb népi kismes-
terségek fortélyait. Lesz néptánc és népzene, 
kisállatsimogató, népi játékok.

Húsvétolás a Tisza-tavi 
Ökocentrumban 

2016. március 27-28-án: 
http://www.programturizmus.hu/

ajanlat-tisza-to-husvet-programok.html

Csokitojás-keresés, tojásfestés, kézműveskedés, 
tojásfa díszítés, húsvéti kisállatsimogató nyu-
szikkal, kiskacsákkal, kislibákkal, bárányokkal és 
csibékkel várja az ünnepkor érkező látogatókat.

Húsvét vasárnapi program 
Bikalon gyermek- és felnőtt 

programokkal 
a Reneszánsz Élménybirtokon: 

http://www.programturizmus.hu/
ajanlat-husvet-vasarnap-program.html

Az ünnep alkalmából életre keltjük Kinizsi 
Pál legendás alakját! A gyermekeket Ozibiusz 
Anna várja zenés-énekes gyermekműsorával, 
Kegyetlen Lajosunk jól bevált középkori kín-

zóeszközeivel, Zina, a kurtizán több évtizedes 
szakmai tapasztalatára épülő tananyagával, 
hős lovagjaink pedig látványos és izgalmas ösz-
szecsapásokkal csábítanak a középkor világába. 
Gyere és találkozz velük!

Szeri Húsvét 2016. március 27-28. 
között a Nemzeti Történeti 

Emlékparkban, Ópusztaszeren:
http://www.programturizmus.hu/ajanlat-

husvet-opusztaszer-nemzeti-torteneti-
emlekpark.html

Hazánk legnagyobb húsvéti rendezvényén, 
rügyfakasztó vasárnap és vízbevető hétfőn újra 
életre kel Ópusztaszeren a skanzen.  Korhű ru-
hákba öltözött menyecskék, legények elevenítik 
meg az ünnepi szokásokat. Ételszentelés, to-
jásfestés, régimódi locsolás, muzsikaszó, meg-
lepetések és nyeremények várják mindazokat, 
akik a természethez közel szeretnék ünnepelni 
a feltámadást.

HÚSVÉTI PROGRAMAJÁNLÓ 
2016. március 26-27.
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Mindig szívesen gondolok az elmúlt 
nyárra, amikor kicsik-nagyok együtt te-
kerték a papírt, hogy szebbnél szebb 
nyakbavalók szülessenek. Kicsit to-
vábbgondoltam az ötletet és tavaszi 
asztaldíszt készítettem.

Szükséges anyagok: egy   for-
más üveg, bele egy kis só-liszt 
gyurma, hogy stabilan álljon, és 
hogy virágainkat legyen mibe bele-
szúrni.

A virágokat meg tudjátok csinál-
ni, aki nem volt nyáron a táborban, 
az interneten talál útmutatót, a Google 
keresőbe „Quilling papírcsíktechnika – 
artness” keresőszavakat kell beírni. Minden 
virágfejet egy színes hurkapálcára ragasztunk, levéllel 
díszítjük és beletűzzük az üvegben lévő só-liszt gyur-
mába. Én egy tojást is tűztem az asztaldíszbe, amit 
húsvét után ki lehet venni, így akár egész nyáron dí-
szítheti otthonunkat a virágkompozíció.

Gondolom, sokan várnak a lányok közül 
locsolókat. Piros tojás helyett készíthettek 

nyuszikat.
A kifújt tojást fehérre festjük, 

dekorgumiból vagy filcből fűformát vá-
gunk alá. Ráragasztjuk a tojást és apró 
virágokkal körberakjuk. Arcot festünk 
a nyuszinak. Dekorgumiból füleket 
szabunk, ráragasztjuk, és várhatjuk a 
locsolókat.

Még egy egyszerű díszt készítet-
tem, melyet felakasztva csillárra, ablak-

ba szintén jó dísze lehet az ünnepnek. 
  Színes és fehér kartonból nyusziformát 

vágunk. A fehér legyen egy kicsit kisebb. A 
fehér színűt hobbyboltban kapható formalyu-

kasztóval kiszúrjuk. A két kartont összeragasztjuk, 
egy kis szalagot kötünk rá. Egyesével, de akár többet is fel-
tehetünk egy szalagra, és nagyon szép ablakdíszt kapunk.

Remélem, ti is segítetek előcsalogatni a tavaszt.
Jó munkát kívánok! 

Szeretettel: M.Márti

Kedves Trappancsok!
Remélem, mire az újság megjelenik, már gyönyörű tavasz lesz, mindenesetre úgy gondoltam, biztos, ami 

biztos, varázsoljunk magunk köré egy kis tavaszt. Kézműves rovatunkba összegyűjtöttem pár kedves ötletet. 
Húsvét közeleg, ezért akinek kedve támad egy kis barkácsoláshoz, szeretettel ajánlom az alábbi díszeket.

Barkácsoljunk!
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Színes csokis kekszek 

HOZZÁVALÓK:
24 dkg liszt 
egy csipet szódabikarbóna 
egy csipet sütőpor 
15 dkg vaj 
12,5dkg (barna) cukor 
1 teáskanál vanília kivonat, vagy ha nincs akkor aroma 
1 tojás 
3 evőkanál (keserű) kakaópor 
színes cukrok, drazsé, csoki vagy gyümölcs (például 
áfonya) a tetejére 

A lisztet, a szódabikarbónát, kakaót a sütőport és a sót 
beleöntjük egy tálba és összekeverjük, majd félretesszük.  A 
vajat a cukorral habosra keverjük. Ezután beledolgozzuk 
az egész tojást, végül pedig a vaníliát.  A lisztes keveréket 
kanalanként adagoljuk hozzá a vajas masszához, 
miközben a robotgéppel alacsony fokozaton folyamatosan 
keverjük.  A tökéletes keksz forma előállítására sok bevált 
módszer létezik, mindenkinek érdemes kikísérleteznie 
a saját maga, vagy a gyerekek számára legegyszerűbbet. 
Nekem ez vált be: a masszából kis gömböcöket 
formázunk, amiket egy sütőpapírral bélelt tepsin kézzel 
kilapítunk. Nem kell szabályosnak és egyformának 
lenniük. Vigyázzunk, hogy ne helyezzük túl közel a 
sütiket egymáshoz a tepsin, mert a sütőben a méretük még 
növekedni fog. Sütés előtt még megszórhatjuk a tetejüket 
valami színes cukorkával, vagy csokival, hogy 
még ínycsiklandóbban nézzenek ki.   
180 fokos sütőben 15 perc alatt 
készre sütjük. Ne nagyon 
süssük tovább, mert így 
lesz kívül ropogós, belül 
pedig puha. 15-20 
percet várjunk, mielőtt 
befalnánk – egyébként 
frissen az igazi, de másnap 
a reggeli kakaóhoz/
kávéhoz is szuper.

Jó étvágyat kívánok! 

Kőműves Luca

Receptvarázs



Helyszín: OTP Hotel
8636 Balatonszemes, Parti sétány 159.  

http://otphotel.hu/

Részvételi díj: 60 000 Ft/fő – teljes ellátással, programokkal
Időpont: 2016. június 24.-től július 2.-ig

A tábor részvételi díja azért magasabb a múlt évinél, 
mert a szálloda napi 1000 Ft-tal emelte az árat, 

továbbá közkívánatra az eddigi hét nap helyett nyolcnapos lesz a tábor

Minden szervre váró és szervátültetett gyermek (2-21 év), 
valamint egy 18 év alatti testvér részvételi díját, továbbá 12 év alatti gyermek, 

illetve 21 év alatti mozgáskorlátozott fiatal egy kísérőjének részvételi díját 
a Transzplantációs Alapítvány fizeti.

Jelentkezést kizárólag írásban fogadunk el az alábbi címre:
transalap@acenet.hu vagy 1138 Budapest, Váci út 184.

Jelentkezési határidő: 2016 április 30.
Fizetési határidő: 2016 június 10. 

(K&H Bank 10200885-32611135)

“Mi is nyaralunk “ tábor


